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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem elementówżelbetowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa
Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Prószkowskiej.

1.2. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 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.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, któreprzechodzą przez sito kontrolne o boku

oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w

okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych

warunkach.

Klasa betonu- symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 – nowe oznaczenie) klasyfikujący beton pod względem jego

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze C/ oznacza wytrzymałość gwarantowaną R G
b (np. beton klasy B20

przy RG
b  = 20 MPa).

Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego

odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania

próbek betonowych.

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy np. W8 klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności

wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki

betonowe.

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RG
b - wytrzymałość zapewniona z 95%

prawdopodobieństwem , uzyskana w wyniku badania naściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250

Rodzaje konstrukcji z betonu

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej składającej się z

kruszywa, cementu i wody. Materiał ten charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ściskanie, odpornością na

działanie ognia, wahań temperatury, wilgoci, wpływów atmosferycznych, łatwość formowania oraz dostępność.

Beton ma jednocześnie małą wytrzymałość na rozciąganie. Z tego powodu może być stosowany tylko w

elementach, w których występują wyłącznie naprężenia ściskające.

Zakres stosowania betonu został rozszerzony w wyniku jego połączenia w jednym elemencie ze stalą. Stal przejmuje

na ogół naprężenia rozciągające, beton zaś naprężeniaściskające. Materiał powstały z połączenia betonu i stali
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nazywa się betonem zbrojonym lubżelbetem. Ilość stali w konstrukcjachżelbetowych jest niewielka i na ogół nie

przekracza 5 % ich całkowitej objętości.

Konstrukcje z betonu – to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego jako

minimalne  w elementach żelbetowych wg PN-B-03264:2002.

Konstrukcje żelbetowe – składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zbrojeniowej.

Wymienione materiały, dzięki przyczepności , współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i stanowią

monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające a betonściskające. Ponadto beton nadaje

konstrukcjom określony kształt, zapewnia odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed wpływamiśrodowiska,

w jakim pracuje konstrukcja. Ze względu na technologię wykonania konstrukcje z betonu można podzielić na

trzy podstawowe grupy:

- monolityczne

- prefabrykowane

- zespolone (prefabrykowano-monolityczne)

Konstrukcje monolityczne – z betonu realizuje się w miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich wykonanie

składają się następujące czynności:

- ustawienie deskowania konstrukcji

- przygotowanie i montaż zbrojenia

- przygotowanie, ułożenie  i zagęszczenie mieszanki betonowej

- pielęgnacja betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości.

Konstrukcje prefabrykowane – są montowane z odrębnych prefabrykatów t.j. elementów wykonanych poza

miejscem ich wbudowania.

Konstrukcje zespolone– powstają w wyniku zapewnienia wzajemnej współpracy jednego lub kilku wcześniej

wykonanych elementówżelbetowych bądź sprężonych oraz betonu uzupełniającego lub żelbetowej płyty

współpracującej.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D-95017:1992

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 

2.2 Składniki mieszanki betonowej
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy

PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg

normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść w

palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie.

Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej,

obejmującą:

⇢ Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300

⇢ Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300

⇢ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach
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Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.

Do wykonywania mieszanek betonowych stosuje się cementy :

• Portlandzki (CEMI),

• portlandzki mieszany (CEMII)

• hutniczy (CEMIII)

Rozróżnia się sześć klas cementu: 32,5;32,5R;42,5;42,5R;52,5;52,5R – symbolR oznacza cement o wysokiej

wytrzymałości wczesnej.

Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku w instrukcji ITB nr 356/98

Kruszywo
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004  

Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób,

aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy

możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej

urabialności.

Do betonu do konstrukcjiżelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka

kwadratowego 32 mm.

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:

⇢ 3
1  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

⇢ 4
3 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku

betonowania

Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Kruszywo może być naturalne lub łamane.

Rozróżnia się trzy grupy asortymentowe kruszywa:

• Piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm),

• Żwir i grys , grys z otoczaków

• Mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków,

Do betonów klas B 30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,

maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do zapraw 

i betonów”.

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy

pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.

W przypadku poboru z innegoźródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-EN 1008:2004. Kontrola

powinna wykazać:

⇢ zabarwienie – brak

⇢ zapach – brak zapachu gnilnego

⇢ zawiesina – brak grudek i kłaczków

⇢ pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
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Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznycho działaniu napowietrzającym i

uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez

uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy

ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych.

2.3 . Wymagane właściwości betonu
Klasyfikacja betonu i zastosowanie
Zależnie od użytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymuje się beton o różnej gęstości objętościowej.

Rozróżnia się betony;

• lekkie o gęstości objętościowej do 2000 kg/m3

• zwykłe, o gęstości objętościowej 2000-2600 kg/m3

• ciężkie , gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3

Zależnie od funkcji spełniającej w obiekcie:

• beton konstrukcyjny

• konstrukcyjno-izolacyjny

• izolacyjny

Zależnie od zastosowania:

• beton drogowy

• beton mostowy

• beton chemoodporny

• beton architektoniczny

Zależnie od technologicznych warunków pracy:

• beton hydrotechniczny

• żaroodporny

• kwasoodporny

• wodoszczelny

• mrozoodporny

• o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie

Zależnie od kruszywa:

• beton żwirowy

• żużlowy

• keramzytowy

Zależnie od sposobu dojrzewania:

• beton dojrzewający

• obrabiany cieplnie

Ze względu na wytrzymałość betonu na ściskanie rozróżnia się :

• beton zwykły o wytrzymałości do 50 MPa

• beton wysokowartościowy od 50 – 100 MPa

• beton wysokowartościowy od 100 – 150 MPa

• beton ultrawysokowartościowy o wytrzymałości powyżej 150 MPa

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w projekcie, tj. beton C8/10, C12/15, C16/20 zgodnie z normą

PN-EN 206-1:2003

Wymagania dla betonu
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Beton do konstrukcji musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003, aakceptowany przez
inżyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami ośrednicy nie większej od

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się

jednakowymi drganiami na całej długości.

Wykonawca nażądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:

a) naruszenia jednorodności masy,

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o

takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszankiw stosunku do założonego Rysunkami może wynosić 1

cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny

przekraczać:

a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC.

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek"

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie
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70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takichśrodków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH
5.1 Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN oraz

postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:

Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni łączonych

prefabrykatów

Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robót zasadniczych 

W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów:

a) Wykonanie żelbetowych płyt dennych 

b) Wykonanie ścian żelbetowych komór 

c) Wykonanie  pokryw żelbetowych komór.

 

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo

konstrukcji. 

Konstrukcja deskowań powinna umożliwi ć łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyta

deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawyz

masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą

skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od

maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków)                  i czysta.

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm.

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.
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Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji.

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym

wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań

pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań roboczych,

niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić

dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania 

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość.

Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-D-96002:1972

We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które

umożliwi ą właściwą regulację rusztowań

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za

niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali

St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-EN 10025:2002 oraz z rur stalowych ze stali R35 i

R45 wg PN-H-84023-01:1989. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-EN

10113-1:1997. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń

dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze. 

5.5 Roboty betonowe
Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz

planowany termin rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-B-06250:1998 

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić deskowanie,

nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować zbrojenie i zapewnić

właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania

wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności:

⇢ Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.

⇢ Wykonanie zbrojenia

⇢ Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej

⇢ Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

⇢ Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i

deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.

⇢ Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ześmieci,

brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
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3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio

przed betonowaniem.

Układanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W

przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości

3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

⇢ W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.

⇢ Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.

⇢ W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona

przed nadmierną utratą wody.

⇢ W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona

przed wodą opadową; w przypadku, gdy naświeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody

powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.

⇢ W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą

sztychowania.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym

powinny być podane:

⇢ Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli

⇢ Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej

⇢ Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a

następnie wyniki i terminy badań

⇢ Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych

Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 

a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza

w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych.

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli

w stanie wibrującym. 

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie

powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
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i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej

ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w

warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Projekcie.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu

stwardniałego ze świeżym przez: 

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy

pozostałego szkliwa cementowego; 

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno

się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest

wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania

należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznięciem 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych

powierzchni świeżego betonu.

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 wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co

najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości

pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu

określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziejzbliżonych do warunków dojrzewania

betonu w konstrukcji.

Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
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a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem,że zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem,że otulenie zbrojenia betonu będzie nie

mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i

wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do

5 mm. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BET ONOWYCH
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego

elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż

5% przekroju danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny.

6.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:2003

a) właściwości cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymałość betonu na ściskanie,

d) nasiąkliwość betonu,

e) odporność betonu na działanie mrozu,

f) przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu

(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania

próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy

stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w

mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W),

ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
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W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu naściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w

planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę

na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a

następnie przechowuje się i bada zgodnie zPN-EN 206-1:2003.Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania

próbek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do

odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania

wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące

wytrzymałości betonu wg PN-EN 12504-4:2005lub PN-EN 12504-2:2002. Jeżeli wyniki tych badań

dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiąkliwo ści betonu

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach

pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie

wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach

wyciętych z konstrukcji.

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach

pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach

laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku

betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie

rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,szczególnie

mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg

PN-88/B-06250).

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, liczbie cykli

zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki:

1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-EN 206-1:2003

a) próbka nie wykazuje pęknięć,

b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa

itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie

jest większe niż 20 %,

2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-EN 206-1:2003

a) próbka nie wykazuje pęknięć,

b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza wżadnej

próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie próbek i badanie
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-

88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanieInspektorowi Nadzoru wszystkich wyników

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania

przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości

zastosowanych zabiegów technologicznych.

Zestawienie wszystkich badań dla betonu
a) badanie mieszanki betonowej, 

b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-EN 206-1:2003 podano w tabeli poniżej:

Rodzaj badania Punkt normy

PN-EN 206-
1:2003

Metoda badania

wg

Termin

lub częstość badania

Badanie

mieszanki

betonowej

1) Urabialności 4.2 PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót

2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą

Badania

betonu

1) Wytrzymałość na
ściskanie

5.1 jw. Po wykonaniu każdej partii
betonu

2) Wytrzymałość na
ściskanie -badania
nieniszczące

5.2 PN-EN 12504-
4:2005

PN-EN 12504-
2:2002

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

3) Nasiąkliwość 5.2 PN-EN 206-1:2003 3 razy w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3

betonu

4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw.

6.2 Kontrola szalowań

Kontrola szalowań obejmuje:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania

szalowania wielokrotnego użycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z

Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych  robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i

ujmuje w Księdze obmiaru.
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Robot związanych z ułożeniem zbrojenia nie wycenia się osobno i przyjmuje się, że są wliczone w cenę

betonowania.

Jednostką obmiarową jest m3, dla: 

a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych, podwalin, posadzki

b) m2 – dla płyt stropowych

8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającego. Zamawiający określił sposób

odbiorów lub odbioru w SIWZ do udzielenia zamówienia publicznego.

Odbiorom podlegają:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania 

c) zbrojenie 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry

zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz

operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającego. Zamawiający określił sposób płatności
w SIWZ do udzielenia zamówienia publicznego.

9.2.   Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót żelbetowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

 -      wykonanie deskowania i montaż szalunków systemowych
-      wykonanie zbrojenia,
- betonowanie,
- zagęszczenie betonu,
- pielęgnacja betonu
- wykonanie prac towarzyszących, 
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające,

rusztowania, deskowania itp.,
- wywóz i utylizację odpadów wraz z opłatami.
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego 
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2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-EN 13043:2004- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.

3. PN-EN 197-2:2002 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

4. PN-EN 480-2:1999, PN-EN 480-1:1999, PN-EN 934-2:1999- Domieszki do betonu. Metody badań

                                                                                                                    efektów oddziaływania domieszek na beton.

5.  PN-EN 206-1:2003              - Beton zwykły. 

6.  PN-EN 12504-4:2005 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa

                                                                        badania wytrzymałości betonu na ściskanie

7.                     PN-EN 12504-2:2002 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna   

                                                                      badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidla typu N.

8.            PN-EN 12620:2004 - Kruszywa mineralne do betonu

9.           PN-EN 197-1:2002    - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymaganiaocena zgodności.  

 10.                    PN-EN 1008:2004      - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

11.                   PN-EN95017:1992     -  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne  wymagania

                                                                i   badania.

12.                   PN-EN96002:1972  - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

13.                   BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie

14.                   BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.

15.                   BN-6738-OS – Badania betonu

16.                   BN-6738-06 – Badania składników betonu

17.              PN-M-47900-3:1996- Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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