
ar,l,/mil

lalioJ fgtgowr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do iloSci, jako6ci i wartosci.

calkowite zakofrczente Rob6t oraz gotowos6 do odbioru koficowego bgdzie stwierdzone
przez wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i bezmfiocnyi powiadomienie,m-na
pi5mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

odbi6r koricowy Robot nast@i w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
licz4c od dnia potwier&enia zakoriczenia Robot i przyigcia dokument6w, o kt6t"h;;*u
w punkcie 2.8.5.

Odbioru 
- 
koricowego Rob6t dokona komisja wyznacznna przez Z,anawiaiqcego w

obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbieraiqca nouty aoiioria icn
oceny jakosciowej na podstawie przedlo2onych dokumint6w, wynii6w badaf i pomiar6w,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentaci4 projektow4 i sr.
W.toF o9Pl* kofcowego Rob6t komisja zapozna sig z realizacj4 ustalei przyjgtych w
hakcie odbiorow rob6t zanikai4cych i ulegaiqcych zakryciu, 

-zwl*,zcza' 
w"rioesie

wykonania rob6t uzupetniaj4cych i Rob6t poprawkowych.

w przypadku niewykonaniil wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno5ci i ustali nowy termin odbioru kofcowego.

w przypadku stwierdzenia przez komisiE, ze jakos6 wykonanych Rob6t w poszczeg6lnych
asoftymentach nrenacnie odbiega od wymaganych Dokumentaci4 proj-ektow4 i Si z
ywzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne oti"t n i
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potaiiri, oceniai4c pomniejszonq wartosi
wykonanych Rob6t w stosunku do wynagan przyigtych w Doliumentach Kontaktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do odbioru korlcowego Rob6t jest protok6l koricowego
odbioru Rob6t sporz4dzony wg ustal onego przez Zanrawiaj4cego wzoru.

Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowad nastgpuj4ce
dokumenty:

- Dokumentacjg Projektow4 z naniesionymi zrnianami

- Specyflkacje Techniczne

- 
_Uwagi i zalecenia lnspektora Nadzonr, nxlxzcza przy odbiorze Robot Zanikai4cych i

ulegaj4cych zakryciu,

- Recepty i ustalenia tecbnologicme,

- Dzienniki Budowy i IGiEgi Obmiar6w,

- Atesty jako5ciowe wbudowanych material6w

- Inne dokumenty wymagane pzez Zanawnjqcego
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie hde gotowe do odbioru korlcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq
wyzraczy ponowny termin odbioru koricowego Rob6t.

Wszystkie zaru4dzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupelniaj4ce b9d4
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacigb.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupelni aj4cychwyanczy komisja.

Odbi6r ostatecmy

odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiqzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

odbi6r ostateczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglgdnieniem zasad odbioru koricowego.

1.12. Podstawa platnoSci

Ustalenia og6lne

Podstaw4 platnosci jest cena jednostkow4 skalkulowana przez wykonawca calo$6 prac
(ryczalt) zgodnie z podpisaru umowq

Cena bgdzie uwzglgdniac wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skladaj4ce sig na jej
wykonanie.

1.13. Przepisy zwiqzane

Normy

Podstawowe normy lub ich ir6il4 dotycz4cego wykonania poszczeg6lnych asortyment6w
Rob6t podano na korlcu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.
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2. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Wstgp

2.1.1. przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s4 wymagania doty cWe z modemizacjqbazy edukacyjno-szkoleniowej na p6twyspie pora..i""f,

2.1.2. Za,hes stosowania ST

specyfikacja Techniczna (sr) iest stosowana jako dokument prz,taryowy i kontaktowyprzy zlecaniu i realizacji rob6i wymi.riooy"f, d p.i. i. 
----

2.1.3. 7atues rob6t objgtych ST
Ustalenia zawarte w n/n Soecyfikacji Technicznej dotycz4 wykonania wykop6w pod
ftndamenty

2.1.4. Okredlenia podstawowe

okr-eslenia. podstawoye qlzgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi nomrami i
deflmcJami podanymi w ST "Wymagania og6lne".

2.1.5. Og6lne warunki dotycz4ce rob6t

Wymagania og6lne dotycz4ce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne,'.

2.2. Materialy

Nie wystgpuj4.

2.3. Sprzgt

2.3.1. Wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu

Wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne,'.

2.3.2. Sprzgt do rozbi6rki
Do wykonania rob6t mi4zanych z rozbi6rk4 elementow drogi naleZy stosowac:
- spycharki,
- ladowarki,
- dZwig samochodowy 5 ton,
- samochody cighrowe,
- mloty pneumatyczne,
-rarzgdaargcme

2.4. Transport

2.4.1. Og6lne wymagania dotyczqce trrnsportu

Og6lne wymagania dotyczece transportu podano w ST "Wymagania qgghs.
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2.4.2. Transport material6w z rozbi6rki

Materialy z wykopu nalery przewozid dowolnym transpofiem samochodowym, ziemiE z
wykop6w skladowa6 na oklad

2.5. Wykonanie rob6t

2.5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST "Wymagania og6lne.

2.5.2. Wykonaniewykop6w
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich stateczno5d w calym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzefi, wynikaj4cych z nieprawidlowego
uksztaftowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odsQpstv/ od dokumentacji
projektowej obci42a Wykonawcg. Odspojone grunty przydatne do zasypania wykop6w
powinny by6 bezpo6rednio wbudowane w wykop lub przewiezione na odklad. O ile
Inspektor nadzoru dopu6ci czasowe skladowanie odspojonych grunt6w, ralezy je
odpowiednio zab ezpieczyt przed nadmiemym zawilgoceniem.

2.6. Kontrola jako5ci rob6t

2.6.1. Og6lne zasady kontroli jakoSci rob6t

Og6lne zasady kontroli jako5ci rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

2.6.2. Kontrola prawidlowo5ci wykonania rob6t rozbi6rkowych

Sprawdzenie jako5ci rob6t polega na sprawdzeniu kompletno5ci wykonanych rob6t
rozbi6rkowych i ziemnych

2.7. Obmiar rob6t

2.7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

2.7.2. Jednostkaobmiarowa
Jednostk4 obmiarowq rob6t ziemnych jest - I m3

2.8. Odbi6r rob6t
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".
Roboty objgte niniejsz4 ST obejmuj4:
- odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu,
- odbi6r ostatecmy,
zgodnie z zasadani podanyni w ST ,,Wym.agania og61ne".

2.9. Podstawa platno5ci

Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platno5ci podano w ST ,,Wymagania og6lne"
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2.10. Przepisy zwiqzane

Rozporz4dzente Minisha Infrastruktury z drua 6 hfiego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

3. ROBOTY BETONOWE

3.1. Wstgp

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s4 wymagania doty cz-1ce z mode.ntzasjq
bazy edukacyjno-szkoleniowej na p6twyspie Potrzymiech

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyftkacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontoaktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.l .l .

3.1.3. Zakres rob6t objgtych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycz4 wykonania fundament6w

3.1.4. Okre5lenia podstawowe

Olae5lenia podstawowe s4 zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST "Wymagania og6lne".

3.1.5. Og6lne warunki dotycz4ce rob6t

Wymagania og6lne dotyczqce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

3.2. Materialy

3.2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musz4 by6 zgodne z wymaganiami
niniejszej STW i ORB i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t mog4 by6 stosowane wyroby budowlane spelniajqce warunki
okreSlone w:
. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. rJ . z 2003r..
Nr 207, poz. 2016; z pbintelszymi zmianami),
. Ustawie z dnia 16 kwietria 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. lJ. 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 pfiiruejs;zymi zrnianami).
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:ffi-"ffiffitj" (budynki lub pomi eszczeniaoszczelnym dachu i Scianach).

- magazwy specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe pzystosowane dopneumatyczrego zaladowania i *ytuao*uri" .r_"itu iuz,przeprowadzeriuro,noriouietoi";-;";;;ffii"1[iT;rTXi1,ffi iJ,ffi:H:;przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu,- wiazy d" ;;;;;;;#;[? *zewnghznych 6cianach).
C..ement nie,mo2e byd uffi do betonu po okresiet) I u dltt - w DrzvDadku przechowywani a go w zadaszonych sktradach otwartyctr,2) po_uptywie ot risu rwalosci poiils";;;; -ril;.."e
--w przypadku przechowywania w .tia*f, ,1,r,r*i"w"ir. 

-

rgzda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadecrwo jako5ci powinna byiprzechowywana w sposob rinrozliwiajacy jej iatrve -oj#""i".
3.2.2.1.2. Kruszywo do betonu

ST.ryyo do betonu powinno charakteryzowa6 sig stalo6ci4 cech frzycanych ijednorodnosci4 uziamienia ponraraiqsq na- wykonanie p".tii u"Lr,, o .t"r"i ;uios"i.P9t-r11"Srit"" rodzaje i frakcje kruszywa musz4 byi'na placu budowy jauAurr"
oddzielnie na umocnionym i czystyn podloZu ur taki spos6b aby nie ulegaly
zanieczysz*zeniu i nie mieszaly sig.
Zup*y loo.r?*." pgwinny by6 

-tak 
duirc, aby zapewnialy wykonanie wszystkich

potzebnych badari i test6w, i nie zakl6caly ryAnu budowy.'

3.2.2.1.2.1. Kruszrrwo erube.

Dopuszcza sig stosowanie kruszywa grubego spelniaj4cego wymagania normy: pN_
86lB-067 12, PN-79/B-0671 I oraz pN-S-t 0040: I 999. 

- -
Dostawca kruszywa jest zobowigany do prznkazania dla kazdej partii kruszywa
wynik6w jego pelnych badari wg PN-86/B-06712 oraz wynik6w badania specjalnego
dotycz4cego reaktywno6ci alkalicznej w terminach przewidzianych prre, lnsiektoia.
M budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonad kontrolne taaanU niepel"e
obejmuj4ce:
- oanaszerie skladu ziamowego wg PN-78/B-067l4llS (PN-EN 933-l :2000),
- oznaczerie zawarto6ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B -06714116, (PN-EN 933-
4:2001),
- oanaczenre zawafio(ci zanieczyszczerl obcych wg PN -7818-06714/12,
- oznaszprie zawarto6ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznasznnie zawarto6ci pyl6w mineralnych wg PN-78/B -06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno5ci cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712 u4cie takiego krus}:r7wa moze nast4pii po jego
uszlachetnieniu (np. ptznz phrkanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.
NaleZy prowadzid bieZqc4 kontrolg wilgotno5ci kruszywa wg PN-77/B-06714ll S (PN-
EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

3.2.2.1.2.2. Kruszvwo drobne.

Dopuszcza sig stosowanie kruszywa drobnego spehriaj4cego wymagania norm: PN-
7 9 /B-067 t l. PN-86/B-067 I 2 i PN-S- 1 0040: I 999.
Piasek pochodzqcy zlraLdej dostawy musi byd poddany badaniom niepelnym
obejmuj4cym:
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- oznacze e zawartosci

::ffi tr#:ffi#j#f,jr"qffi *ifi ';i;5.;i,l!F;ff t,\o|"'
-o,,,a,"ni",uwu,tosJfl;::."mTJiii;1%.li,rig[iN-rir-r'zoool,
zobowi4zrje sie dostawca do p;k;yw;;;;;#;"j partii piasku wyrik6w badarilffi::"i)#*llzi z "i* "il"'."#ffiff ;".,"a specjarnego aotycz'cego
w cetu umo2riwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleiry ptowadzr(;

ffiffi fffi rfffi 
-r:;H'-'G;;;;;7,4/,8(PN-ENrsii:zoorqi

32.2.1.3. Woda
Woda do produkcii beto

ffiffi gffix**_T***ffi"r#i."}i:rffi
3.2.2.1.4. Domieszki do beton6w

irK$ff4;1%ffiT*e domieszek spehriaj4cych wymagania norrn: pN_EN e34_2:2002
Do produkcji mieszanek

xnffi **ffi [.i" ]H:ffiii T,.T:ffi]"'"ffi ;T,l 
"--l&,;"il dffi ffi;i,il ftTff 'H' ffi ffi1Y, ffi-*;:il",f#i;*'".me*

3 2,2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji beto.nowych i zerbetowych mozna stosowai mieszanke

ffi il##T,mmur,:rlntix*","wr,r*".-,iii"ilffi ^o

Hff ffi Yfiffi;ln:I;.,,ijt.'"ffi :-ies'ankamus'4bvt'zgodnezwTtnaganiami
vrreszanka betonowa oowinp 

"dq9yfu wymaganiom normie: pN_EN 206_l_2003.Beton czgsi t. produkcja miesdra pt"**J.; fiffi"rig oatywac na podstawiereceptury Iaboratoryinej opracowanej p** wi["**i iub na jego zlecenie izatwrctdzonej przez lnsoektora. wvi"**"".irr]i".i,ia* *r"*e Iaboratorium lub tezza zgod* raspektor* ztici naazdr tliiitofi;il;fi:#_, laboratorium.Do budowy zbiomik6w, tundament6*, Jri r.,ira._?l-*r.r, shopowych i wieric6wstosowacberonzgodniezaom_"t"":e'pio:"tilre1-'-",

3.2.23. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu oo

:t {s.j e04r, 
pN;i;"6,3fliliffi ,}fi$ W3gffi?,,iffi ,,N:,-Jf iSlilji iJI:PN-rso 6e35-2lAk: I ee8, pN-8e/H_ ttozi.oe,pii_lsi'ffill s@rar-i.\.roDror statl na budowie oowiT",T bJ6 dokon*y * podstawie atestu hutniczego

!:ry:o:"Fo .o, ry *yt'"or"e stari. rrese 'tJffi ;Iii;: zgo dna zpostanowieniami powyzej przltoczonych no*. C""t o*#" wiqzek i kreg6wpowinno by6 zgodne z postanowieniami p"_r": ,_rr""l"rr"O norm. Stal
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EDRI‖
zbrojeniowa powima hvd ,--^^_-

#ffi#ffi#i,trffiffi:;fr #flffi"{d_i:iHr#*

#x.:ffi ffimTffi fr mi##ff i:#,f#_3.2.2.4. Materialy spawahicze 
vi4zalkowy o srednicy I,5 mm.

,?,1:r:r,mii;Lg;i;t*f;:!:ffi 
:H;:rffiT^ru;#:*wyknane

32.2.5. podkladki 
dystansowe

,iffi$ffi*#i*":#;*:il::ffi.:**-
3.2.2.6. Deskowania

,1"#ifrf1ffilfi'#iT#;"":tosowadmateriaryzsodnezwymaganiami

;tr#-ffififfi -'-ir##ffi ,3fr l*ffi :il;rorm:pN-e2/D-es,r7.pN-er/D-es,r8,

;,d;,,T#ffi_Tlr:Tffi 
, 

o,y*ug*ioln io;: pN_EN 
3 t 3 _ 1 :200 t, PN_EN 3 r 3_

- gwoZdzie budowlane oowinny odporyradad wynaganiom normy pN_84lIvI_81 000,- deskowania uniwersalne powinnytyd w dobrym stanie techniczrym,
- do smarowania element6w 

.deskowan ,ryk t"y"h .il z betonem naleiy
stosowac irodki antyadhezyjne parafinowe 

- jioor^)""" do tego typu
zastosowari.

Materialy stosowane na deskowania nie mog4 deformowad sig pod
wplywem warunk6w afinosferycznyctr, ani na skutek zetknigcia sig z
mieszankq betonowq.

3.3. Sprzgt

3.3.1. Wymagania og6lne dotyczQce sprz?tu

Wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu podano w ST D.00.00'00 "Wymagania og6lne"'

3.32. Sprzgt do prac betoniarskich

Roboty zwiqzane z wykonaniem konstrukcji betonqy-ych i 2elbetowych mog4 by6

*vtoriy**" tecznie lub mechanicmie przy uiyciu dow6hego sptzQttl przezltaczonego do

wykonywania zamierzonych rob6t.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

l) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dzialaniu,
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- dozownikarni wagowymi o odpowiedniej dokladno6ci z aktualnym Swiadectwem

legalizacji,
- odpowiednio przeszkolonq obslugq.
2) do wykonania deskowari:
- sprzgtem ciesielskim,
- samochodem skrzpiowym,
- 2urawiem o udZwigu dostosowanym do cigZaru elementow deskowafl.

3) do przygotowania zbrojenia:
- gigtarkami,
- noZycami,
- prostowarkami,

- innym sprzqtem stanowiqcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukladania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglgbnymi o odpowiedniej Srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,
- latami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.

5) do obr6bki i pielggnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.
sprzgt wykorzystywany przez wykonawca powinien byd sprawny technicznie i spehia6

wymagania techniczne w zakresie BIIP
Og6lne wymag"ni a dotyczqce sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne" '

3.4. Transport

3.4.1. Og6lne wynagania dotycz4ce transportu

Og6lne wymagania dotycz4ce transportu podano w ST "Wymagania og6lne.

3.4.2. Transportmaterial6w

srodki transportu wykorzystywane przez wykonawca powinny by6 sprawne technicmie i
spelniad wymagania techniczne \i/ zakresie BIIP oraz przepisow o ruchu drogowym'

dg6he wymagania dotycz4ce transportu podano w STW i ORB ,'Wymagania og6lne"'

3.1. Transport skladnik6w mieszanki betonowej

Skladniki mieszanki betonowej mogq by6 przewo2one dowolnymi Srodkami transportu.

ptzeznacznnymi do wykonywania zamierzonych rob6t.

Kruszywo przewozone na samochodach cigiarowych nalezry umiesci6 r6wnomiemie na

calej powiirzchni ladunkowej i zabezpieczyb przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wsreli.ie zarieczyszczeua dr6g publicznych Wykonawca bgdzie usuwal na biez4co i na

wlasny koszt.
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32. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mog4 by6 transportowane mieszalnikami samochodowymi. 11o56

samochod6w nalezy dobrad tak, aby zapewnid wymagan4 szybko66 betonowania z

uwzglgdnieniem odlegloSci dowoztt czasu twardnienia bbtonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
W czasie transportu w mieszance nie moze nast4pi6: segregacja zrniana konsystencji i
skladu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien byd dlu2szy od warto6ci
podanych w normie PN-S-I 0040: 1999.
Wszelkie zanieczysznzrnia drigpublicmych Wykonawca bgdzie usuwal nabiei4co i m
wlasny koszt.

3.5. Wykonanie rob6t

3.5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST "Wymagania og6lne.

3.5.2. Wykonanie prac

3.5.2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wyrnagania dotyczqce wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Wykonanie rob6t powinno by6 zgodne normami PN-S-I0040:1999, PN-S-I0042:1991'
pN PN-EN 206-1-2003, PN-63/B-06251.
Wykonawca przedstawi lnspektorowi do akceptacji ,,Projekt organizacji rob6t"

uwzglgdniaj4cy wszystkie warunki, w jakich bgdq wykonywane rcboty zwiqzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzglgdniaj4c planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowarl, jak r6wnie2 plan przeprowadzanych badari.

3.5.2.2. Zakres wykonania rob6t

Roboty zwi4zane z wykonaniem element6w konstrukcyjnych nale2y prowadzif zgodnie z

opracowanq przez Wykonawcg i zaakceptowan4 przez Inspektora ,,Dokumentacj4
technologiczn4".
Betonowanie mo Zna. rc4loczqe po uzyskaniu zezwolenia Inspektor4 potwier&onego
wpisem do Dziennika Budowy.

3.5.2.3. Wykonanie deskowaf

Deskowanie element6w licovrych powinny byd wykonywane z element6w deskowari

uniwersalnych umozliwiaj4cych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej.

Deskowania powinny spelniad warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe moina wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy

stosowane na deskowania nie mog4 deformowa6 sig pod wplywem warunk6w

atnosferycznych, ani na skutek zetknigcia sig z mas4 betonow4.

Elementy ulegaj4ce zakryciu moina deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z taryicy

nalezy fokonac z desek drzew iglastych klasy nie ntzszej ttrz K33. Deski grubo&:i nie

mniejszej nD 18 mm i szeroko6ci nie wigkszej nD 18 cm, powinny by6 jednostronne

strugane i przygotowane do zestawienia na pi6ro i wpust.
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W przypadku stosowania desek bez wpustu i pi6ra naleZy szczeliny migdzy deskami

uszczelnid taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucmych albo masami

uszczelniajqcymi z frtotzyw sztucznych. Nale2ry zwr6ci,6 szczeg6ltra, uwag9 na

uszczelnienie styk6w Scian z dnem deskowania.
Szczeg6ln4 uwagq przy wykonywaniu deskowarl nale2y zwr6ci6 na elementy tworzqce
fakturg Scian wewngtrznych zbiomik6w dla zapewnienia im gladko5ci powierzchni.

Zdeca siq stosowanie fazowania krawgdzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dw6ch prostokqtrych do siebie Scian, szczeg6lnie w stykach
wklgstych.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikad purktowego przekazywania sil.

Po zrnontowaniu deskowania powierzchnig styku z betonem pokrywad trzeba Srodkami o

dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mog4 powodowac plam ani zmian w odcieniach

powierzchni betonu.
Przed przyst4pieniem do betonowania naleZy usun4c z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wi6ry, wodg, l6d, li3cie, elektrody, gwoiAzie, drut wiqzalkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiar6w nominalnych przewidzianych projektem naleZy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

3.5.2.4. Przygotowanie zbrojenia

Zgodnie ze specyfikacj 4,,Roboty zbroj arskie".

3.5.2.5. Monta2 zbrojenia

Zgo&tte ze specyfikacjq,,Roboty zbrojarskie".

3.5.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

3.5.2.6.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowei

Roboty zwiqzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by6

wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przyst4pieniem do ukladania betonu nale2y spawdzi6: polo2rcnie zbrojenia,

zgodno66 rzgdnych z projektem, czysto66 deskowania oraz obecnoS6 wkladek

dystansowych zapewniajqcych wymagan4 wielko56 otuliny.

3.5.2.6.2. Zaeeszczenie betonu

Roboty zwiqTane z zaggszcz.aniem betonu powinny by6 wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-I 0040: I 999.

3.5.2.6.3. Pzerrw w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale2y sytuowa6 w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologiczrej uzgodnionej z
Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by6 uzgodnione z
Projeklantem, a w prostszych przypadkach mo2na sig kierowad zasadq, 2e powinna ona

by6 prostopadla do kierunku naprg2eri gl6wnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by6 starannie
przygotowana do polqczenia betonu stwardnialego ze (wrcirym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, Iuinych okruch6w betonu oraz warstwy
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pozostalego szkliwa cementowego,
- obfite zwil2enie wod4 i nazucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliZonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZ narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
Powyhszn zabiegi nalezy wykonac bezpo6rednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanego przezwibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sig odby6 p6miej niz w ci4gu 3 gddzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu.
Jelrli temperatura powietrza jest Whsza nt? 20oC to czas twania ptzetwy nie powinien
przekaczat 2 godzn Po #znowieniu betonowania nale2,y unikac dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulo2onego betonu.

3.5.2.6.4. Wvmasania ntzv oracv w now

W przypadku gdy betonowanie konstnrkcji *ytony**.;"st takire w nocy, koniecme jest
wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego o6wietlenia zapewniaj4cego prawidlowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki beqpieczefistwa pracy.

3.5.2.7. Warunki atmosferyczne pzy ukhdaniu mieszanki betonowej i wi4zaniu
betonu

3.5.2.7.1. Temoeratura otoczenia.

Betonowanie nale2y wykonywa6 wyl4cznie w temperaturach nie niZszych niZ +5oC,
zachowujqc warunki umoZliwiajqce uzyskanie przez beton wytrzymalo6ci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyj4tkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperatuze do -5oC,
jednak wymaga to zgody Inspeltora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy. Jednocze6nie naleff zapewnrt mieszankg betonow4 o tempemturze +20oC, w
chwili ukladania, i zabezpieczcnie uformowanego elementu przed utrat4 ciepla w czasie
co najmniej 7 dni lub uzyskani a przezbeton wyfrrymalo6ci co najmniej 15 MPa.

3.5.2.72. Zabezoieczenie podczas ooad6w.

Przed przyst4pieniem do betonowania r:aleiy przygotowab sposob postgpowania na
wypadek wyst4lienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oslon wodoszczelnych dla
zabezpieczenra odkrytych powierzchni Swie2ego betonu.

3.5.2.7.3. Zabezpieczenie betonu orzv niskich temneraturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulo2ony beton powinien by6 chroniony przed
z"marzniQciem przez okres pozwalaj4cy na uzyskanie wytrzymalo6ci co najmniej 15
MPa. r:

Uzyskanie wytrzymaloSci 15 MPa powinno by6 zbadane na pr6bkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni2ej 0'C w okresie twmdnienia betonu
nalezy wcze3niej podjqc dzialania organizacyjne pozwalaj4ce na odpowiednie oslonigcie
i pdgrzznie zabetonowanej konstrukcj i.
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3.5,2.8. Pielggnacja betonu

Roboty zwiqzane z pielggnacjq betonu powinny byd wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-I0040: 1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniad wymagania normy pN_
88lB-32250. w czasie dojrzewania betonu erementy powinny by6 chronione przed
uderzeniami i drganiami.
Rodormowanie konstnrkcji moZe nast4pi6 po osi4gnigciu przez beton wytrzfmalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm4 pN- ain-oazst).

3.6. Kontrola jako5ci rob6t

3.6.1. Og6lne zasady kontroli jakofci rob6t

Og6lne zasady kontroli jako6ci rob6t podano w ST ,'Wymagania og6lne".

3.6.2. Szueg6lowe zasady kontroli jako5ci rob6t

3.6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przyst4pieniem do betonowania musi by6 dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadac wymaganiom zawartym w normach pN-S_
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- spraw&eniu stanu technicaego deskowari uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
- sprawdzeniu stateczno6ci deskowani4
- sprawdzeniu szczelnodci deskowani4
- sprawdzeniu czystoSci deskowania"
- sprawdzeniu powierzchni deskowani4
- sprawdzeniu pokrycia deskowania Srodkiem antyadhezjnym.
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchnideskowania"
- sprawdzeniu geodezyjnym polo2enia g6mego poziomu
betonowania. Wymag"ni6 i tolerancje podaje norma pN-S-
10040:1999.

3.6.2.2. Zbroienie

Sontr:la zlrojenia przed przyst4pieniem do betonowania musi by6 dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie.powinno byd zgodne z dokumentacj4 projektow4 oraz odpowiada6
wymaganiom zawartym w normach pN-S-10040:1999 i pN-91/S-10042, a takze ST.

3.6,2.3. Skladniki mieszanki betonowej I 
'i

Na wykonawcy spoczywa obowiqzek zapewnienia wykonania badaf laboratoryinych
przewidzianych normq PN-EN 206-r-2003 niniejsz4 sr, otaz gro'nuiooi",
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynik6w badari dotycz4cych
jakodci stosowanych material6w.
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