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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  Ŝelbetowych  ujętych  w  projekcie
budowlanym rekultywacji składowiska odpadów "Słabom ierz-Kr ŜyŜówka".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem
konstrukcji   betonowych  i  Ŝelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa
inŜynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej,

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

– przygotowanie i montaŜ zbrojenia

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

– pielęgnacją betonu.

– wykonanie umocnień betonowych z płyt aŜurowych

2. MATERIAŁY

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement – wymagania i badania

Cement  pochodzący  z  kaŜdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  normie  PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,

Do kaŜdej  partii  dostarczonego cementu  musi  być  dołączone świadectwo  jakości  (atest).  KaŜda  partia
dostarczonego cementu przed jej  uŜyciem do wytworzenia mieszanki  betonowej  musi  uzyskać  akceptację
Inspektora nadzoru.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować  się  stałością  cech fizycznych i  jednorod-nością  uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym  oddzielnie  składowane  na
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.:

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

– napowietrzającym,

– uplastyczniającym,

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
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Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

– napowietrzająco-uplastyczniających,

– przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub  Instytut
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ
20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.

Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-B-06250  tak,  aby  przy
najmniejszej  ilości  wody zapewnić  szczelne ułoŜenie mieszanki  w wyniku  zagęszczania  przez wibrowanie.
Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Roboty  moŜna  wykonać  przy  uŜyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do  podawania  mieszanek  naleŜy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania
mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  naleŜy stosować  wibratory  z  buławami  o
średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leŜącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o
częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się  jednakowymi  drganiami  na  całej
długości.

4. TRANSPORT

Transport  mieszanki  betonowej  naleŜy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników  samochodowych  (tzw.
gruszek).  Ilość  „gruszek”  naleŜy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:

– 90 min. – przy temperaturze +15ºC,

– 70 min. – przy temperaturze +20ºC,

– 30 min. – przy temperaturze +30ºC.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  moŜe  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę
szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora  nadzoru)
obejmującej:

– wybór składników betonu,

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

– sposób transportu mieszanki betonowej,

– kolejność i sposób betonowania,

– sposób pielęgnacji betonu,

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

– prawidłowość wykonania zbrojenia,

– zgodność rzędnych z projektem,

– czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  wielkość
otuliny,

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,

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

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Czyszczenie pr ętów
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
mechanicznie  bądź  teŜ  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  naleŜy  sprawdzić  wymiary  przekroju
poprzecznego 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 Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pr ętów

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

5.2.3. Cięcie pr ętów zbrojeniowych

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

5.3. Wytwarzanie mieszanki beton owej i betonowanie

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym  zakładzie
produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania.

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością:

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki:

– wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami  o  średnicy  nie
większej 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 poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym,

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być  od siebie oddalone o 1,4 R,  gdzie R jest  promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien
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wynosić od 30 do 60 s.,

Przerwy  w  betonowaniu  naleŜy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i uzgodnionych  z
Projektantem.

Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie  roboczej  powinno być  uzgodnione w Projektantem,  a  w
prostszych  przypadkach  moŜna  się  kierować  zasadą,  Ŝe  powinna  ona  być  prostopadła  do  powierzchni
elementu.

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 szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą.

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym 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 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  naleŜy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio
ułoŜonego betonu.

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.

5.3.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszan ki betonowej i wi ązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5ºC, zachowuj
ąc  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 warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W  wyjątkowych przypadkach dopuszcza się  betonowanie  w temperaturze  do  –5ºC,  jednak  wymaga  to
zgody Inspektora  nadzoru  oraz zapewnienia  temperatury mieszanki  betonowej  +20ºC w chwili  układania  i
zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni.  Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35ºC.

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  naleŜy  zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.4. Pielęgnacja betonu

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

Przy  temperaturze  otoczenia  wyŜszej  niŜ  +5ºC  naleŜy  nie  później  niŜ  po  12  godz.  od  zakończenia
betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7  dni  (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy  temperaturze  otoczenia  +15ºC  i  wyŜszej  beton  naleŜy  polewać  w  ciągu  pierwszych  3  dni  co  3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-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.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

– równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać  wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie
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przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu
deskowań  naleŜy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej
wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania  dla  podstawowych  elementów konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  naleŜy wykonać
według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych.

Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  naleŜy  wykonać  wg  wymagań
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania kontrolne betonu

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-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  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania,
dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,  spełnienie  tego  warunku  w
okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni.

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogólne

– Ustalenia  projektowe  powinny  określać  wszelkie  wymagania  dotyczące  tolerancji  specjalnych  z
podaniem:

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.
– Odchylenia  poziome  usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  być  mierzone  w  stosunku  do  osi

podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
– Odchylenia  poziome  wzdłuŜ  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  róŜnoimienne  w

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym
naleŜy podjąć działania korygujące.

6.2.2. Fundamenty (ławy-stopy)

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.3. Przekroje

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ:

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i  dolnym  oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ:
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± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiaru  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do  obliczenia  ilości  przedmiarowej
przyjmuje się ilość  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST

Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST,

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór ko ńcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku  budowy
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności naleŜy stosować według zapisu w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-B-06250 Beton zwykły.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych,

– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.


