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ST-1.11 ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE 
1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Ro-
bót, które zostaną wykonane przy remoncie budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w 
Ełku ul. Sikorskiego 5.  

1.2 Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach remontu budynku Zespołu Szkół nr 5 w Eł-
ku. 

l .3    Zakres Robót objętych ST 

         1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: 
według spisu treści. 

          1.3.2 NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, in-
strukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

l .4   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-1.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Pol-
skimi Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST-10.00 
„Wymagania Ogólne" 

2.     MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zaku-
pione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o ja-
kości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

2.2.   Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi objętych zakresem kontraktu 

stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniŜej. 

Klasa A-0 - okrągła, gładka, StOS-b o średnicach od 5.5 mm do 40 mm. 

Klasa A -I - okrągła, gładka, St3SX -b, St3S -b o średnicach od 5.5 mm do 40 mm. 

Klasa A - III - okrągła, Ŝebrowana, 34GS o średnicach od 6 do 32 mm. 

2.2.2. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN82/H-93215. Przeznaczona 
do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93 215, 

- numer wytopu lub numer partii, 
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    - wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Przy odbiorze stali naleŜy przeprowadzić następujące badania : 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-932I5, 

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 

- próba rozciągania wg PN-80/H-04310,   

- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 

Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z 
róŜnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

2.2.3.Drut montaŜowy 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, je-
Ŝeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.3.   Cement - wymagania i badania 

a) rodzaje cementu 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN88/B-30000. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-88/B-3000 o następujących markach: 

- marki "45" - do klasy betonu B30, B40, 

- marki "35" - do betonu klasy B25. 

- marki "25" - do betonu klasy < B25 

b) Wymagania dotyczące składu cementu wg ustaleń normy PN-88/B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN88/B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-88/B-3000. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe do-
starczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 
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Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a 
wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla 
której jest atest z wynikami badań cementowni - moŜna wykonać tylko w zakresie badań podstawo-
wych. 

Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,  

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badań muszą spełniać następu-
jące wymagania: 

  - sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadają-
cych się w wodzie . 

W przypadku, gdy w/w badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do 
betonu. 

e) Magazynowanie i okres składowania dla cementu pakowanego (workowanego): 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścia-
nach). 

Dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na wewnętrznych ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpiecza-
jące cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed za-
wilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie; 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

2.4.   Kruszywo grube - wymagania i badania 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frak-
cje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 
podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pocho-
dzącego z róŜnych źródeł naleŜy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej 
konstrukcji betonowej: 

  - Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskana w cylindrze zgodną 
z wymaganiami norm BN69/6721-02 i BN-68/6723-01. 

- W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

- W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziania 10%. 
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   - Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju po-
przecznego, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kie-
runku betonowania. 

 - Do betonu klasy B 25 moŜna stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 35 mm. 

- Do betonów klas B 30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

- świr powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i 
chemicznych. Mrozoodporność Ŝwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02, ogranicza się do 
10%. 

- Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w ter-
minach przewidzianych przez InŜyniera. 

- Na budowie naleŜy dla kaŜdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

  - oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.5.   Kruszywo drobne - wymagania i badania 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompo-
zycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

do 0.25 mm - 14 -19 %, 

do 0.50 mm-33 4-48%, 

do 1.00 mm - 57 - 76 %. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna 

- wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

- zawartość związków siarki - do 0.2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-
06714/26; 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,   

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
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- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, Zobowiązuje się dostawcę do prze-
kazania, dla kaŜdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyni-
ków badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.6.   Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do beto-
nu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania. 

2.7.   Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać atest producenta. 

2.8.   Mieszanka betonowa 

Na budowie naleŜy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej.   

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 oraz dodatkowymi 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i InŜyniera 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on za-
twierdzenia przez InŜyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno \v miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt 
uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określony-
mi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontrak-
tem. 

3.2.   Zbrojenie 

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, 
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i in-
strukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pa-
sowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny 
być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

3.3.   Betonowanie 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.  

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować: 
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- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0.65 odległości między 
prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne charakte-
ryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

                4.     TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na ja-
kość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kon-
traktem. 

4.2.   Zbrojenia 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.3.   Betonowanie 

Środki do transportu betonu: 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

- Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odle-
głości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania: 

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 90 min. - przy temperaturze + 15&C, 70 
min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

5.     WYKONANIE ROBOT  

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.00 „Wy-
magania ogólne". 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

5.2.   Zbrojenie 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia, czyszczenie prętów 

Pręty, przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. 

Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, naleŜy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mecha-
nicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzeczne-
go prętów. 

Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 

MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InŜyniera 
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Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Do-
puszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 nor-
my PN-91 /S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim po-
łoŜyć spoinę wynosi 10 d. Na zimno, na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 
12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. We-
wnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być 
nie mniejsza niŜ: 

- 5 d dla klasy A-0 i A-I 

- 10 d dla klasy A-III 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich ze-
wnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.2.MontaŜ zbrojenia  

           Wymagania  ogólne 

Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal spawalną (PN-9l/S-10042). Wymaga się stosowania stali 
klas: A-0, A-I, A-III dla elementów nośnych. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwi ć jego do-
kładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prę-
tów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianę. W konstrukcję moŜna wbudo-
wać stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie moŜna wbudowywać stali zapuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

MoŜliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy, niŜ przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody InŜyniera. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 

- 0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. Układanie zbrojenia bezpośred-
nio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia 

Łączenie prętów za pomocą spawania ( wg PN91/S-10042 pkt. 12.7.2.) Dopuszcza się następujące rodzaje 
spawanych połączeń prętów: 
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- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny jednostronne- łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym, 

- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystanso-
wymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy I mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, 
przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

5.3.   Betonowanie 

5.3.1.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację techno-
logiczną ( zaakceptowaną przez InŜyniera) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez InŜyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

   - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 

   - prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyj-
nych, warstw izolacyjnych, ułoŜenia łoŜysk itp. 

   - prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową kon-
strukcję (kanały, wpusty, sączki itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251. 

5.3.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej  

5.3.2. l .Dozowanie składników: 
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Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokład-
nością: 

- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne do-
mieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoce-
niem kruszywa. 

5.3.2.2.Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu ( 
zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jed-
nak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

5.3.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdze-
nia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu 
naleŜy sprawdzić: 

- połoŜenie zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

   - czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuli-
ny. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na któ-
rą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

  - w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęsz-
czając wibratorami wgłębnymi 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pom-
py. Przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wi-
bratory wgłębne. Do zagęszczania i wyrównania powierzchni płyty betonowej wzmacniającej i ochron-
nej na izolacji naleŜy stosować belki (łaty) wibracyjne. 

5.3.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 

- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie więk-
szej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę po-
przednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem sku-
tecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 5 i 0,7 m. 
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- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu, płyt pomostów i cha-
rakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund 

5.3.2.5 .Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z InŜy-
nierem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z InŜynierem a w 
prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku naprę-
Ŝeń głównych. 

5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy 

Nie przewiduje się prowadzenia prac w nocy.  

5.3.2.7.Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne la-
boratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaga-
niami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań do-
tyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli ja-
kości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, ko-
nieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny 
obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

5.4.   Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ + 5°C, za-
chowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych wa-
runkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to 
zgody InŜyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i za-
bezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 3 5°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu, naleŜy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.5.   Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. Od zakończe-
nia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

ObciąŜanie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnię-
ciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.6.   Wykańczanie powierzchni betonu. 

5.6.1.Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kru-
szywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu minimum 2,5 cm. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niŜ 2,5 cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niŜ 0,5 % powierzchni. 

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wy-
maganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowa-
niu konstrukcji naleŜy:  

- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpo-
średnio po rozebraniu szalunków. 

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

- Wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą cementową i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.7.   Deskowania 

5.7.1 .Uwagi ogólne 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) powinny być 
wykonywane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymałościowych. Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach: 

   - PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane: 

a) parciem świeŜej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać : 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciąŜenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
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- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2.Materiały 

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pil-
śniowe). Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych H! lub IV klasy. Minimalna grubość 
desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm.  

5.7.3 .Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.  

W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami ta-
śmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. Zaleca się stosowanie sfazowań o 
wymiarach 2 - 4 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. 
MoŜna takie sfazowanie wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim 
przypadku naleŜy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia, zmianę roz-
mieszczenia powinien zatwierdzić InŜynier. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drew-
nianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, war-
stwami z Ŝywic. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami InŜyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakre-
sie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli 
jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy robotach betonowych 
i Ŝelbetowych 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania In-
Ŝynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projekto-
wą, ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań.  

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera, o rodzaju i ter-
minie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji InŜyniera,  
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej  roboty zanikającej, którą 
moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera załoŜonej jakości. 

6.2.   Zbrojenie 

Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniŜej: 
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- cięcia prętów (L - długość pręta wg projektu ) dla L < 6.0 m - w = ± 20 mm, dla L > 6.0 m - w = 
± 30 mm; 

- odgięcia ( odchylenia w stosunku do połoŜenia określonego w projekcie) dla L < 0.5 m - w - ± 
10 mm, dla0.5m<L< 1.5m-w = ± 15 mm, dla    L> l .5 m-w = ±20 mm;   

Usytuowanie prętów: 

- otulenie ( zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) - w < 5 mm, 

- odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu): dla    h<0.5 m-w = 10 mm, dla 0.5 
m<h<1.5  m-w= 15 mm, dla h > l .5m - w = 20 mm; 

- odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a-jest odległością projektowaną pomiędzy po-
wierzchniami przyległych prętów): dla a < 0.05 m - w = ± 5 mm, dla a < 0.20 m - w = ± 10 mm, dla a < 
0.40 m - w = ±20 mm, dlaa> 0.40 m- w = ± 30 mm; 

- odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w kaŜdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą gru-
bość lub szerokość elementu): dla b < 0.25 m - w = ± 10 mm, dlab<0.5Qm-w = ± 15 mm, dla b < l 
.50 m - w = ± 20 mm, dla b > l .50 m - w = ± 30 mm, 

NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%, 

- róŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3 mm, 

- dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 

- liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 
stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce, 

- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 

- róŜnica w rozstawie między prętami Równymi nie powinna przekraczać ±0.5 cm, 

- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2. 

6.3.   Betonowanie 

Badania kontrolne betonu: 

- wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niŜ: 

-1 próbka na 100 zarobów, 

-1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu.   

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. JeŜeli próbki pobrane i badane jak 
wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania 
próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 

W przypadku gdy warunki normy nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy zakwalifikować 
do odpowiednio niŜszej klasy (uwzględniając zalecenia wyŜej wymienione). W uzasadnionych przypadkach 
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dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu według PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Je-
Ŝeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza  się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
wieku wcześniejszym od 28 dni. 

- nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania – co najmniej l raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i za-
gęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-
88/B-06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z 

PN88/B-06250. Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.4. Wykonanie fundamentów 

6.4.1     Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niŜ 5 cm. 
                     6.4.2   Odchylenia w poziomach wierzchu kontr. fundamentowych nie powinny być większe niŜ 2 cm. 

6.4.3 Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą być większe niŜ 2 cm. 

7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne" 

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8. l.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne" 

8.2.   Zbrojenie 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenia InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową i Specyfikacją Techniczną, 

- inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia InŜyniera na rozpoczęcie betonowania elemen-
tów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej, 

- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- prawidłowości osadzenia kotew, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-1.00 "Wymagania Ogólne". 
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8.3.   Betonowanie 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera. 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektową i ST, 

     - inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu Robót.   

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera lub 
inne dokumenty potwierdzone przez InŜyniera. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy zakoń-
czenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 

9.  Płatności 
9.1.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne" 

9.2.   Płatności 

NaleŜne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Ob-
miarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.2.1. Zbrojenie 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- oczyszczenie i wyprostowanie stali, 

- wygięcie, 

- przycinanie, 

- łączenie spawane "na styk" lub "zakład", 

   - montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
niniejszą Specyfikacją, 

- oczyszczenie terenu Robót z odpadów zbrojenia 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

9.2.2. Betonowanie 

Cena wykonania Robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
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- oczyszczenie podłoŜa, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem), 
- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń,    
- dostarczenie i ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu z zagęszczeniem i pielęgnacją 
- ustawienie i zabetonowanie elementów konstrukcyjnych 
- rozbiórkę deskowania i rusztowań oraz pomostów roboczych i zabezpieczeń, 
- oczyszczenie terenu Robót 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Zbrojenie 
- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-89/H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. 
- PN-9 l/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
- PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania. 

10.2. Betonowanie 
- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-88/B-30002 Cementy specjalne. 
- PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybko twardniejący. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 
- PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane. 
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania  
                               wytrzymałości betonu na ściskanie. 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  
                                i badania. 
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
- PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 


