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Obmiary rob6t zanikaj4cych przeprowa&a sig w czasie ich trwania.

Obmiary robot podlegaj4cych zakryc it przeprowadzasig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b9d4 wykonywane w spos6b
zrozumialy i jedno rncmy.

olTi*q skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupelniane bEdq odpowiednimi
.szkiggi umieszczonymi na karcie Ksiggi obmiaru. w razie traku mil;sca ;;r.i.t;oga
by6 dol4czone w formie osobnego zal4czntka do Ksiggo obmiarq kt6relo wz6r zostaie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

1.11. Odbi6r rob6t

f,sd?aje odbior6w

W. zale'ngSci od ustalef .odpowiadaj4cych ST, Roboty podlegajq nastgpuj4cym etapom
odbioru, dokonywanym przez lnspektora N adzoru pny dziale Wylonawiy: 

- -

- odbiorowi rob61 zqnil<ajqgysh i ulegajqcych zakryciu,

- odbiorowi czg5ciowemu .:., 
1

- odbiorowi kofcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu

Odbi6r rob6t zanikaj4cychi ulegaj4cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo6ci i jakoSci
wykonywanych Rob6t, kt6re w dalszym procesie realizacji ulegn4 zakryciu.

Odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegaj4cych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umofliwiaj4cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postgpu Rob6t.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo66 danej czQ6ci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bgdzie
przeprowadzony niezwlocmie, nie pozniej jednak nD w ci4gu trzech dni roboczych od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

JakoSi i iloS6 Rob6t ulegaj4cych zakryciu ocenia Inspeltor Nadzoru na podstawie
dokument6w zawieraj4cych komplet wynik6w badarl laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokument4cjq ProjektowX ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbi6r czgdciowy

Odbi6r czE6ciowy polega na ocenie iloici i jakorici wykonanych czg6ci rob6t. Odbioru
czg6ciowego Rob6t dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze kofcowym Rob6t.

Odbi6r koricowy Rob6t
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odbi6r koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ilo6ci, jako$ci i wartosci.

calkowite zakofczenie Rob6t oraz gotowo66 do odbioru koricowego bgdzie stwierdzoneprzez wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i be,otroc,oryi- powiadomieniem-na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

odbi6r koricowy Rob6t nast4pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczqc od dnia potwierdzenia zakoriczenia Rob6t i przyjgcia dokument6w, o ttory* -l*w punkcie 2.8.5.

Odbioru kofcowego Rob6t dokona komisja .vqrlataczona przez Zatnwiaj4cego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbieraj4ca nouoty aoioria ictr
oceny jakosciowej na podstawie przedlo2:onych dokumentow, *ynito* ua"rt i pomiar6w,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentaciq projektowq i ST.

W toku odbioru koricowego Rob6t komisja zlfn.\a sig z realizaci4 ustalefl przjgtych w
takcie odbior6w rob6t zanikai4cych i ulegai4cych zakryciu, n aszcza w 

-zalaesie

wykonania rob6t uzupehriaj4cych i Robot poprawkowych.

W pzypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno6ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjE, ze jako56 wykonanych Rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nienacmie odbiega od wymaganych Dokumentacjq projektowq i ST z
uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potqce6, oceniaj4c pomniejszon4 warto5d
wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjgtych w Dokumentach Konhaktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do odbioru korlcowego Rob6t jest protok6l kofcowego
odbioru Rob6t sporz4dzony wg ustalonego przez Z,amaitajqcego wzoru.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowi4zany przygotowac nastgpuj4ce
dokumenty:

- Dokumentacjg Projektowq z naniesionymi unianami

- Specyfrkacj e Techniczne

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t Zanikaj4cych i
ulegajqcych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiar6w,

- Atesty jako3ciowe wbudowanych material6w

- Inne dokumenty wymagane przez Zarrnwiaj1cego
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W przSrpadkq gdy wg komisji, 
Toboty 

pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnegonie hda gotowe do odbioru koncowego, #G;'w porozumieniu z wykonawc4wyaurczy ponowny termin odbioru koricowego Rob6t.

Wszystkie zarz4dzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupehriajqpe bgd4zestawione wg wzoru ustaloirego prze i zarrawrilqil[o.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupelni ajqcych urymaczy komisja.

Odbi6r ostateczny

Odbi6r ostateczny polega n1 ocenie wykonanych rob6t zwiganych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korico*yrn i ,"irt rialych w okresil gwarancyinym.

odbior 
- gst{teczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglgdnieniem zasad odbioru koricowego.

1.12. Podstawa platnoSci

Ustalenia og6lne

Podstar,e4 platnosci jest cena jednostkow4 skalkulowana przez wykonawcE calosd prac
(ryczalt) zgodnie z podpisana umow4

cena bgdzie uwzglgdniac wszystkie czlmnodci, wymagania i badania skladai4ce sig na jej
wykonanie.

1.13. Przepisy wyiqzane

Normy

Podstawowe normy lub ich irbdla, dotycz4cego wykonania poszczeg6lnych asortyment6w
Rob6t, podano na koricu ka2dego rozdziatu Specyfikacji technicznej.
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, 2. ROBOTY ZIEMNE

. 2.1. Wstgp

2.1.1. przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s4 wymagania dotyczqce z modernzacj.bazy edukacyjno-szkoleniowej na polwyspie potrzymiech

2.1.2. Z,aikrex stosowania ST

Specyfikacja Techniszra (Se iest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji rob6t wynienionych w p. I .l . -

2.13. Zakres rob6t objgtych ST
ustalenia zawarte w r/n Specyfikacji rechnicznej dotycz4 wykonania wykop6w pod
fundamenty

2.1.4. Okre6lenia podstawowe

Okre.lenia podstawowe 
Ar_q9dr. z obowiqzui*cymi, odpowiednimi polskimi nomrami i

definicjami podanyrni w ST ,'Wymagania 
og6lne,,.

2.1.5. Og6lne warunki dotycz4ce rob6t

Wym.agania og6lne dotycz4ce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

2.2. Materiaty

Nie wystgpuj4.

2.3. Sprzgt

2.3.1. Wymagania og6lne dotyczqce sprzgtu

wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu podano w sr D.00.00.00 "wymagania og6lne".

2.3.2. Sprzgt do rozbi6rki
Do wykonania rob 6t zwiqzarrych z rozbi6rkg element6w drogi nale2y stosowad:
- spycharki,
- ladowarki,
- dZrvig samochodowy 5 ton,
- samochody cig2zrowe,
- mloty pneumatyczne,
- nanEdzia rgcme

2.4. Transport

2.4.1. Og6lne wymagania dotyczQce transportu

Og6lne wymagania, dotycz4ce transportu podano w ST "Wymagania og6lne.
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2.4.2. TranspOrt mateJh16w z rOzbi6rH
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2.5。  wykOnanie rOb6t

2.ユ1. og61ne zasady wykOnywania rOb6t

O"ine"Sady wyk。
りw面a rOb6tpOdanO w sT"wpagania o"ine.

6w

copu pOwinien gwarantOwa6 icL

Onych gnmt6w9 nale″ je
l.

2.6。  KontrOla jakosci rOb6t

2.6。1.o“Ine zasady kOntrO■ jako6d rOb6t

O"he zasady kOntrOlijakO韓 rOb&podano w sT"wymagania O"ine".

2.6.2.Kontrola prawid10w06ci wykOnania rOb6t rozbi6rkowych

m、 1徴:棚
&脚∝a m Sprawdzeniu kOmp駈

"d wykOnanych 
Юb&

2.7.  Obmiar rob6t       '             ・

2.■ 1. og61ne zasady obmiaru rOb6t

Og61ne zasady Omiaru rob6t podano w sT"Wymagania O"lne".

2.7.2. JednOstka obllliarowa

JednOstk1 0bmiarOwa rOb&ziemychjest _l m3

2.8.  Odbi6r rob6t

Og6he zasady odbiOru rO“ tpOdanO w sT‖wpagania og6he‖ .

Roboty obi9te niniciszl ST obeimuia:
‐odbi6r Ю

"t zanikai"ych i ulegaJttych zakryciu,‐odbi6r Ostateczny,
zgodnie z zasadami pOdanri W ST,,ミ、 agania og61ne".

2.9.  Podstawa platn06ci

O"he uStalenia dotycz"e podstawy plamoSci podano w ST
"Wl胆

agania Og6he"
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Ro4porz4dzenie Ministra krfthigienypracypo..;;;;;H;,HHffi 
[1'J;ffi :T11L,:X,

3. ROBOTY BETONOWE

3.I. Wstgp

3.1.I. pzedmiotST

脇盤器盟槻棚棚巴認冨“
OtyCZaC¨ md価劉1

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specffiacja Tecbniczra (S1
n "t au** i i"ffifu't?,ffi ;ffffiJf?. f:u,-*, 

przetarsowy i kontraktowy

3.1.3. Zakres rob6t objgtych ST

ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji rechnicznej dotycz4 wykonania fundament6w
3.1.4. oh“61enia pOdstawOwe

okreilenia podstawowe sa zgodne z obowi4zui*cymi, odpowiednimi porskimi normami idefrnicjami podanymi * sT ;wy-d;;;6#I'*" *"

3.1.5. Og6lne warunki dotycz4ce rob6t

Wymag"nia og6lne dotycz4ce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

3.2. Materialy

3.2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszq by6 zgodne z wymaganiami
niniejszej STW i ORB i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t mog4 by6 stosowane wyroby budowlane spehriaj4ce warunki

okeSlone w:
. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U . z 2003r..

Nr 207, poz. 2016; z p6intejszymi zmianami),
. Ustawii z drrla 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r',Nr

92.po2.881),
. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno6ci (Dz. U. z 2002r.,

Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zrnianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy ltfi rozpon4dzenia wydane na podstawie tych ustaw'

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i 2elbetowych
powinny odpowiada6 wymaganiom zavlartym w nonnie PN-EN 206-l-2003.

3.2.2. Wymagania szczeg6lowe

3.2.2.1.Skladniki mieszanki betonowej

3.2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatk6w
wg norm PN-EN 197-l:2002 i PN 197-2:2002 o nastqpuj4cych klasach

wykzymalo6ciowych:
. klasa 32,5 - do betonu llasy 825,
. klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,

b) Wymagania dotycz4ce skladu cementu
Sklad cementu powinien odpowiadac wymaganiom norm PN-EN 197'l:2002,
PN-S-10040:1999
c) Oznakowanie opakowanir
W pr4padku cementu workowanego na opakowaniu powinien byd umieszczony

twaty, wyrazny napis zawieraj4cy nastgpujqce dane:
. oznacznnte,
. nazwa wytw6mi i miejscowo6ci,
. masa worka z cementem,
. data wysylki,
. termin trwalo5ci cementu
d) Swiadectwo jako5ci cementu
Ka2da partia dostarczonego cementu musi posiada6 swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badafi. e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Ka2da partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska6

akceptacjg Inspektora.
f) Bieiqca kontrola podstawowych parametr6w cementu:
- cement pochodz4cy zkazdej dostawy musi by6 poddany badaniom wg norrny PN-EN

197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-l:2002.
- zalaes badarl c€mentu pochodzQcego z dostawy, dla kt6rej jest atest z wynikami badan

Cementowni mo irl:n ograniczyit i wykona6 tylko badania podstawowe.

Ponadto prznd uiryciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig

przeprowadzenie kontoli obejmuj4cej :

- omacznrie cza!,t wiQzania wg PN-ENI96-3:1996,
- oznaczpnie zmiany objgto6ci wg PN-EN 196-3: 1996,

- sprawdzenie zawarto6ci grudek (zbryleri cementu nie daj4cych sig rozgrieSd w
palcach i nie rozpadajqcych sig w wodzie ).
W przypadku gay *yr".i wymieniona kontola wykaze niezgodno66 z normami, cement nie

mozebyt tryty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres skladowania:
Miejsca przechowywania cementu mogq by6 nastEpuj4ce:
. dla cementu pakowanego (workowanego):
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym tnerie zabezpieczone z

bok6w przed opadami),
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- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 6cianach).
. dla cementu luzem:
- magazyly specjalne (zbiomiki stalowe, 2elbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu l:uzem, zaapatruone w urz4dzenia do
pneprowadzenia kontroli objgtodci cementu znajduj4cego sig w zbiomiku lub otwory do

przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

zewngtrznych 6cianach).

Cement nie moie byd uiryty do betonu po okresie
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartycll
2) po uplywie okresu twaloSci podanego pflez wytw6rc9
- w przypadku przechowywania w skladach zamknigtych.
Ka2da partia cementu posiadaj4ca oddzielne Swiadectwo jako6ci powinna byd
przechowywana w spos6b umoiliwiaj4cy jej latwe rozr62nienie.

3.2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig staloSciq cech fizycznych i
jednorodno6ciq uziamienia pozwalaj4c4 na wykonanie partii betonu o stalej jako6ci.

Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa musz4 by6 na placu budowy skladane

oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu w taki spos6b aby nie ulegaty

zanieczysznznniu i nie mieszaly sig.

Zapasy kruszywa powinny by6 tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potnebnych badari i test6w, i nie zakl6caty rytnu budowy.

3.2.2.1.2.1. Kruszvwo srube.

Dopuszcza sig stosowanie kruszywa grubego spehiajqcego wymagania normy: PN-

86/8-067 1 2, PN -7 9 lB-067 I I oraz PN-S- I 0040: I 999.

Dostawca kruszywa jest zobowi4zany do prznkazana dla ka,dej partii kruszywa

wynik6w jego pelnych badari wg PN-86/B-06712 oraz wynik6w badania specjalnego

aoty"rqp"-go ,"ukty*nosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez lnspektora.

Na-budowie dla kazdej partii kruszywa nale2y wykona6 kontrolne badania niepehre

obejmuj4ce:
- onnczerie skladu ziamowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000)'

- oztacz.ente zawartosci ziaren nieforernnych wg PN-78/B-06714116, (PN-EN 933-

4:2001),
- ozrrraczr.lrrie zawartoSci zanie czyszrznfi obcychwg PN-78/B-06714/12,

- ounsznnie zawuto6ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- ozfrnczenie zawartosci pyl6w mineralnych wg PN-78/B-06714113'

W przypatlku, gdy kontola wyka2e niezgodno6ci cech danego kruszywa z

*y-ugiiiu.i *g- iN-ton-or7l} u;rycie takiego kruszywa mo2e nast4pi6 po jegg

u.rhf,.toi"oiu (np. ptu, phrkanie lub dodanie odpowiednich frakcji kus4nva) i
ponownym sprawdzeniu.
i.ra"zy p.o*udri6 biei4c4 kontrolg wilgofrrosci kruszywa wg PN-77/B-06714I18 (PN-

EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

3.22.1.2.2. Kruszvwo drobne.

Dopuszcza siE stosowanie kruszywa drobnego spetniajqcego wymagania norm: PN-

TgtB-067 ll.PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzqcy zkuLdej dostawy musi by6 poddany badaniom niepelnym

obejmuj4cym:
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zbrojeniowa powinna by6 magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiar6w i gatunk6w. Nalezy d4zy6, by stal byla
magazlmowana w miejscu nie nara2onym na nadmieme zawilgocenie lub
zanieczysz*zerue.
Do montaZu prgt6w zbrojenia naleiy utywat wyituzanego drutu
stalowego tzw. wiqzalkowego o Srednicy nie mni ejszej nZ 1,0 mm.
Przy Srednicach wiEkszych ni2 12 mm stosowac drut wi4zalkowy o Srednicy 1,5 mm.

3 2.2.4. I0,latefii ly spawalnicze

Do spawania nalezy fiywae elektrod odpowiednich do gatunku stali z kt6rej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadaj4ce wymaganiom normy: PN-9144-69430.

3.2.2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizator6w i podkladek dystansowych z betonu lub
zaprawy oruz ztworzJw sztucznych,
Podkladki dystansowe musz4 by6 mocowane do prgt6w. Nie dopuszcza sig
stosowania podkladek dystansowych z drewnq cegly lub prgt6w stalowych.

3,2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowai nale2y stosowac materialy zgodne z wymaganiami
normy PN-S- 1 0040: I 999, a ponadto:
- drewno powinno odpowiadac wymaganiom norm: PN-92/D-95017. PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, pN-63/B-062s t,
- sklejka powinna odpowiadac wymaganiom norrn: PN-EN 313-l:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwoZdzie budowlane powinny odpowiadac wymaganiom nofiny PN-844,I-81000,
- deskowania uniwersalne powinny by6 w dobrym stanie technicznym,
- do smarowania element6w deskowaf stykaj4cych sig z betonem nale2y
stosowad Srodki antyadhezyjne parafinowe przofrnczorrc do tego typu
zastosowaf.
Materiaty stosowane na deskowania nie mog4 deformowac sig pod

warunk6w atrnosferycmych, ani na skutek zetlnigcia sig z
mieszank4 betonow4.

3.3. Sprzgt

3.3.1. Wymagania og6lne dotyczlce sprugtu

Wymagania og6lne dotycz4ce sprzEtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

3.3.2. Sprzgt do prac betoniarskich

Roboty zwiqzane z wykonaniem konstukcji betonowych i zelbetowych mog4 by6
wykonywane rgcznie lub rflechani cznie przy uZycitr dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych rob6t.
Wykonawca powinien dysponowac m.in. :

l) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dzialaniu,
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- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladnoSci z aktualnym Swiadectwem
legalizacji,
- odpowiednio przeszkolon4 obslug4.
2) do wykonania deskowari:
- sprzgtem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- Zurawiem o ud:Zwigu dostosowanym do cig2aru element6w deskowari.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gigtarkami,
- no2ycami,
- prostowarkami,

- innym sprzgtem stanov/iqcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukladania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betong
- pompami do betong
- wibratorami wglgbnymi o odpowiedniej Srednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- latami wibracyjnymi,
- zacieruczkanrti do betonu.
5) do obr6bki i pielggnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by6 sprawny technicznie i spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP
Og6lne wymagania dotycz4ce sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

3.4. Transport

3.4.1. Og6lne wymagania dotyczqce transportu

Og6lne wymagania dotycz4ce transportu podano w ST "Wymagania og6lne.

3.4.2. Transportmaterial6w

Srodki toansportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by6 sprawne technicznie i
spelnia6 wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Og6lne wymagania dotyczqce transportu podano w STV/ i ORB ,,Vy'ymagania og6lne".

3.1. Transport skladnik6w mieszanki betonowej

Skladniki mieszanki betonowej mog4 by6 przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t.
Kruszywo przewoixcne na. samochodach cig2arowych nale2,y umie6ci6 r6wnomiemie na
calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyt przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanreczyszczenia dr6g publicznych Wykonawca bgdzie usuwal na bieh4co ina
wlasny koszt.
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3.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mog4 by6 transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilosi
samochod6w nalezy dobrai tak, aby zapewnt( wymagane szybkos6 betonowania z
uwzglgdnieniem odlegloSci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
W czasie tansporfu w mieszance nie moirc nast4pi6: segregacj4 zmiana konsystencji i
skladu.
czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by6 dhr2szy od wartoSci
podanych w normie PN-S-I 0040: I 999.
wszelkie zanieczyszczenia dr6g publicznych wykonawca bgdzie usuwal na biezqco i na
wlasny koszt.

3.5. Wykonanie rob6t

3.5.1. Og6lne zasady rykonywania rob6t

Og6lne zasady wykonywania rob6t podnno w ST ,'Wymagania og6lne.

3.5.2. Wykonanie prac

3,5.2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotycz4ce wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne',.
Wykonanie rob6t powinno by6 zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN PN-EN 206-1-2003, pN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji ,,Projekt organizacji rob6t,'
uwzglgdniajqcy wszystkie warunki, w jakich b9d4 wykonywane roboty zti4zane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i 2elbetowych, uwzglgdniajQc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowari, jak r6wnie2 plan przeprowadzanych badan.

3.5,2.2. Zakres wykonania rob6t

Roboty zwiqzane z wykonaniem element6w konstrukcyjnych nalezy prowadnt, zgodaie z
opracowanq przez Wykonawcg i zaakceptowane pzez Inspektora ,,Dokumentacj4
technologiczn4".
Betonowanie mo Zna rozpocz.$ p uzyskaniu zezwolenia Tnspektora, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

3.5.2.3. Wykonanie deskowaf

Deskowanie element6w licowych powinny by6 wykonywane z element6w deskowari
uniwersalnych umo2liwiajqcych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej.
Deskowania powinny spehriac warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe moZna wykona6 z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mog4 deformowad sig pod wplywem warunk6w
atnosferycznych, ani na skutek zetknigcia sig z masq betonow+
Elementy ulegajqce zakryciu mo'na deskowai przy u2yciu tarcicy. Deskowania z larcicy
naleiry wykonac z desek drzew iglastych klasy nie rizszej rttz K33. Deski grubo5ci nie
mniejszej niz 18 mm i szerokodci nie wigkszej niz 18 crrr, powinny by6 jednostronne
strugane i przygotowane do zestawienia na pi6ro i wpust.
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w pr4padku stosowania desek bez 
,wpustu i pi6ra nde^y szczeriny migdzy deskamiuszczelni6 ta.mami z blachy metalowej lrb';;;ry* sztucznych albo masamiuszczelniai4cymi z tworzyw sztucznycl Nale,y zwr6ci 6 szczeg6ln4 uwag* nauszczelnienie styk6w 6cian z dnem deskowania.

f11zes0iT uwagg przy wykonywaniu deskowai nare2v z'r6ci6 naelementy tworzacet.*turQ Scian wewnetrznvch zbiomitO* Au rup.*ni"#J* ghdk"S;; ;;;;;'h;:*-Zalec,a sig rto.o*u,i" fazowania laawEdri 
"b;"r;;;;nowego listwami o wymiarachod 2-4 cm na stykach dw6ch prostok4tny.h d; ;i"bi";;irr, szczeg6tnie w stykachwklgstych.

Przy podparciu deskowania rusziorraniem nare2y unikad punktowego przekazrTwania sil.Po zrnontowaniu deskowania powierzchnig styku z betonem pokrywai tzeba srodkami odzialaniu antyadhezyjnym. srodki te nie rnogi powoaowar pum ani zmian w odcieniachpowierzchni betonu.
Przed, przyst4pieniem do b'itonowania nalezf usunac z powierzchni deskowania wszelkiezadeczysz*zenia (wi6ry, wodg, l6d, tiScle, etettroa!,-{vioi:daed-tG.Id*y'ti:i.
Dopuszczalne odchylenia od wyrriar6w nominalnychlrzewidzianych p.L.i"G#"i"iy

3.5.2.4. P rzy gotowanie zbrojenia

Zgodnie zn specyf ikacj 4,,Roboty zbroj arskie',.

3.5.2.5. Montsi zbrojenia

Zgodnie ze specyfrkacje,rRoboty zbrojarskie',.

3.5.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

3.5.2.6.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowei

Roboty zwi4zane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by6
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy pN-S-10040:1999.
Przed nrzrstarieniem do ukladania betonu narezy sprawdzi6: poloZenie zbrojenia,
zgodnoSi rzgdnych z projektem, czysto66 desiowania oraz obecnosi *dra.l
dystaDsowych zapewniaj4cych wymagan4 wielko66 otuliny.

3.5.2.6.2. Zaseszczenie betonu

Roboty zwigane z zaggsz*zaniem betonu powinny by6 wykonywane zgodrie z
wymaganiami normy PN-S-I0040:1999.

3.5.2.6.3. Pzerw w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale2y sytuowai w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji tichnorogicznej uzgodnionej z"
Projekkntem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by6 r,zgortnione z
Projektantem,- a w prostszych przypadkach mozna sig kierowaj zasadq in po:*io* oo"
by6 prostopadla do kierunku naprgzef gl6wnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by6 starannie
przygolowana do pol4czenia betonu stwardnialego ze liwie?ymprzez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruch6w betonu oraz warstwy
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Przy niskich temperaturach otoczenia ulo2ony beton powinien by6 chroniony przed
zamarzliQciemqez okres pozwalaj4cy na uzyskanie wyhzymalodci co najmniej 15
MPa.
Uzyskanie wytrzymalo6ci 15 MPa powinno byd zbadane na pr6bkach przechowywanych
w takich sarnych warunkach jak zabetonowana konstrukcja
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizrcj 0"C w okresie twardnienia betonu
nale2ry wcze6niej podj4d dzialania organizacyjne poztralajqce na odpowiednie oslonigcie
i podgrzanie zzbetonowanej konstrukcj i.
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3.5.2.8. pielggnacja 

betonu

ta

3.6.I. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
O86lne zasady kontroli jakor

3.6.2.szaeg6to-.,".;l;',::;ffi;:,,'-aganiaog6,ne,'.

3.6.2.1. Deskowania

Konuola deskowania przed prryst4pieniem do betonowania musi byi dokonana przezInvektora.i potruierdzona wpisem i" Ori"*if." Srd"*y. 
-

Deskowanie powinno odpowiadac wymaganiom zawartym w normach pN-S-
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowari uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecmoSci deskowania,
- sprawdzeniu szczelno6ci deskowania
- sprawdzeniu czystoSci deskowania"
- sprawdzeniu powierzchni deskowani4
- sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhezyjnym'
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania"

- sprawdzeniu geodezyjnym poloircnia g6mego poziomu

betonowania. Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S'

10040:1999.

3.6.2.2.Zhroienie

Kontola zbrojeni a przed przysl4pieniem do betonowania musi by6 dokonana przez

Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie po-winno by6 zgodne z dokumentacjq projektow4 oraz odpowiadad-

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takZe sT.

3.6.23. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowi4zek zapewnienia wykonania badari laboratoryjnych

przewiLianych, norm4 PN-EN 206-l-2003 niniejsz4 ST, ontz gromadzenie'

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynik6w badan dotyczqcych

jako5ci stosowanych material6w.
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3.6.2.4. Mieszanka betonowa
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3.6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny byc zgodne z normami oraz niniejszq
sT.

3.6.2.6. Pietgpacja betohu

Warunki pielggnacji betonu powinny byd zgodne z normami oraz niniejsz4 ST'

3.6.2.7. Beton

NaWykonawcyspoczywaobowiqzekzapewnierriarwykonaniabadairlaboratoryjnych
pr**ilfa*v"f, 

"ornoa 
eN-fN 

'zoe-t-iooz i niniejsz4 ST, oraz gromadzenie'

irze"no*y**ie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynik6w badaf dotycz4cych

jakoSci betonu i stosowanych material6w.
't;i;; p"*i"i"" mie6 wlaiciwo6ci zgodne postanowieniami norm, projekt' oraz niniejszej

sT.

3.6.2.8. Kontrola wykofczenia powienchni betonu

Wykof,czenie powierzchni betonu powinny by6 zgodne z dokumentacj4 projektowq

postanowieniami norm oraz niniejszej SST.

3.6.2.9. Kontrola sPtzgtu

Sprzgt powinien by6 zgodny z postanowieniami

niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnik6w produkcji,

- sprawdzeniu urz4dzeri do waZenia i mieszatia,


