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SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 451112000-0

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-01-00-00   ROBOTY ZIEMNE 
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w ramach budowy drogi  .

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające

na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00. Wykopy na odład z rozplanowaniem lub na wywóz na odległość 1 km [  ręcznie

lub mechanicznie ]

       -usunięciu wierzchnich warstw ziemi 

                    - korytowanie terenu pod wastwy konstrukcyjne

      - rowki pod krawężniki betonowe

B.01.02.00 Ukształtowanie terenu, równanie terenu przyległego do chodnika lub pieszojezdni.

Robotą pomocniczną jest wytyczenie osi utwardzenia , nawiązanie do ukształtowania terenu i

istniejących poziomów.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi

2 MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania robót wg B.01.01.00 , B.01.02.00  materiały nie występują. 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny być  przez  Wykonawcę wykorzystane  w
maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy   mogą  być  wywiezione  poza
teren budowy tylko wówczas,  gdy stanowią nadmiar objętości robót  ziemnych i  za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

3 SPRZĘT
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Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy
użyciu dowolnego sprzętu.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

– odspajania i  wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,
itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

Ziemia z wykopów  w miejsce wskazane przez Inwestora .
Materiały mogą być przewożone dowolnymi określonymi w załozeniach do kosztorysu środkami
transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii
gruntu (materiału),  jego objętości,  technologii  odspajania i  załadunku oraz  odległości  transportu.
Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy  sprawdzić

zgodność  rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  przez  Inwestora  .  W  tym  celu  należy  wykonać

kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest

kontrolowanie warunków gruntowych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem
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posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem podbudowy .

(3) W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem

Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2

Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami

wyszczególnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00,  B.01.02.00

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny

obejmować:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie

– przygotowanie terenu

– rodzaj i stan gruntu w podłożu

– wymiary wykopów

– zabezpieczenie  wykopów.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.00, B.01.02.00,  – wykopy –  [m2] lub [m3]

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru
robót  dokonuje Inspektor  nadzoru lub komisja  powołana przez  Zamawiającego.  Gotowość danej
części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  uprzednimi
ustaleniami.

8.1.2 Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg zasad,  jak  przy odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3 Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) wg potrzeb

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

5. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wg potrzeb
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W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

B.01.01.00, B.01.02.00  – Wykopy – płaci się za  [m2] lub [m3] gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

– wyznaczenie zarysu wykopu,

– odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i

odwiezieniem

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

7   PN-B-11111 – „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka”

8   PN-B-11113 – „Kruszywa naturalne do powierzchni drogowych. Piasek”

9   PN-79/B-06711- „Piasek do zapraw budowlanych”

10 PN-86/B-06712 – „Kruszywa mineralne do betonu”

10.2 Inne dokumenty

[1]Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  106  poz.  1126)  z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2]Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3]Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 452331000-0

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-02-00-00   
PODBUDOWA Z KRYSZYWA STABLIZOWANEGO

MECHANICZNIE
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót   zwiazanych  z  wykonywaniem podbudowy z  piasku  lub   kruszywa ł
amanego  stabilizowanego mechanicznie realizowanych w ramach  budowy drogi .

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres tych robót wchodzą:

B.02.01.00. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 5 cm

B.02.02.00   Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  łamanego  (  frakcja  0-63  mm)  pod  polbruk

grubości 25 cm

   Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycza  zasad  prowadzenia  robót  zwiazanych  z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg   PN-S-06102 

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi

2 MATERIAŁY 

2.1. Piasek 

Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych. Wielkość

ziaren od 0,0625 do 2 mm, gęstość piasku kwarcowego ok. 2,62 g/cm3.

Piaski są najczęściej występującą luźną skałą osadową. Wraz z innymi składnikami tworzą gleby.

Pod wpływem oddziaływania wody i wiatru piasek tworzy formy akumulacyjne takie jak wydmy,

wały  piaszczyste,  rewy,  odsypy  boczne,  łachy,  zmarszczki,  antydiuny,  fale  piaszczyste,  wstęgi

piaszczyste  i  inne.  Pod  wpływem procesów  diagenezy  i  lityfikacji  piasek  może  przejść  w  skałę

osadową zwięzłą, nazywaną piaskowcem.

2.2 . Kruszywa łamane kamienne frakcja0-63 mm

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie

powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych  i  otoczaków  albo  ziarn  żwiru  większych  od  8  mm.  Kruszywo  powinno  być
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jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny

3 SPRZĘT

Wykonawca przystepujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z nastepującego sprzetu:
-mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
-równiarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
-walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byc stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii
gruntu (materiału),  jego objętości,  technologii  odspajania i  załadunku oraz  odległości  transportu.
Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podloża

Podloże pod podbudowę powinno spelniać wymagania określone w dokumentacji projektowej
oraz PN
Podbudowa powinna byc ulożona na podlożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.  Jeżeli warunek  nie może byc spelniony, należy na podlożu ulożyć 
odpowiednio dobraną geowlóknine.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byc wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi boiska  i w rzedach równoleglych do osi, lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiac naciagniecie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstepach nie wiekszych niż co 10 m.

5.2 . Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ścisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej należy wytwarzać
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na koniecznosc
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na terenie budowy . Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc od razu
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transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byc rozkladana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zageszczeniu byla równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
ukladanej warstwy nie może przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
byc rozlożona w sposób zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadków i rzednych
wysokosciowych.  Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadać
wilgotności  optymalnej, określonej wedlug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartosci, mieszanka powinna byc zwilżona okresloną ilościa wody i równomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotność  mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke należy osuszyć.

5.4 . Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulożeniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał , za zgoda Inżyniera, gotowa podbudowę
do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obciaża Wykonawcę robót.

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Podłoża z kruszywa 

6.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozlożonej warstwy, przed jej zageszczeniem.Wyniki badan powinny
byc na bieżąco przekazywane Inżynierowi

6.2. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy należy sprawdzac wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążen plytowych, wg BN- 64/8931-02 [27] i nie

 rzadziej niż raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen In yniera.

6.3. Szerokość podbudowy

Szerokosc podbudowy nie może różnic się od szerokości projektowanej o wiecej niż +10 cm, -5
cm.
Na boisku bez krawężników szerokość podbudowy powinna byc wieksza od szerokosci warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4. Równość podbudowy
Nierównosci podlużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa latą lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].
Nierównosci poprzeczne podbudowy należ y mierzyć 4-metrowa latą.
Nierównosci podbudowy nie mogą przekraczać:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6. 5. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byc zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja ± 0,5 %.

6.6 . Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiedzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.7 . Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niż ±
5 cm.

6.8. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może sie różnic od grubości projektowanej o wiecej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7  OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8 ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonanie podbudowy – płaci się za m2   wykonanej podbudowy  po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
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3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadukrzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

 17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45233260-9
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-03-00-00 

UKŁADANIE OPORNIKÓW, KRAWĘŻNIKÓW
BETONOWYCH I OBRZEŻY
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  oporników/krawężników  betonowych  realizowanych  w  ramach   budowy
chodników i ciągów pieszojezdnych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacjia  techniczna  (SST)  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  mające na celu wykonanie
robót związanych z:

 B.03.01.00. Ułozenie  opornika betonowego 15*25*100 cm na ławie betonowej

 B.03.02 .00. Ułożenie krawężnika najazdowego betonowego 15*22*100 cm na ławie betonowej

1,4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1,5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIAŁY

2.1. Betony, cementy wg SST B.05.00.00

2.2 . Oporniki betonowe/krawężniki  jednowarstwowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30) 

Zastosowane oporniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania",
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża".
Ponadto:
- nasiąkliwość betonu w oporniku  nie powinna być większa niż 4%,
- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm,
- mrozoodporność po 150 cyklach:
- ubytek masy poniżej 5%
- spadek wytrzymalości poniżej 20%
- wodoszczelność W8
Dopuszczalne odchylki wymiarów oporników :
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- dlugość - +8 mm,
- szerokość i wysokość - +3 mm.
Powierzchnie oporników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypkę pod krawężniki, oporniki należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4.

3 SPRZĘT

     Roboty  związane  z  zagospodarowaniem  terenu  imogą  być  wykonywane  ręcznie  lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4 TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności. 

5  WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Wbudowanie oporników /krawężników betonowych
Roboty związane z wbudowaniem krawężników,  winny być wykonywane  przy temperaturze
otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężników,
oporników i obrzeży należy wykonać ręcznie. Przy wbudowywaniu należy bezwzględnie
przestrzegać wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z
dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ±1 cm w
niwelecie i ±5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2. Wypelnienie spoin 
Spoiny między  opornikami po oczyszczeniu należy wypelnić zaprawą cementowo-piaskową, przy
użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku.

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne pkt 5.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa ułożenia krawężnika  jest mb.
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8  ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  objęte  podlegają  zasadom  odbióru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
oraz odbioru końcowego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Insp.
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne
oraz spełnione zostały  wymagania PB. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ułożenia mb opornika/krawżnika   obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowacze
-ułożenie i obetonowanie krawężnika
-obsypanie krawężnika ziemią 
-uporządkowanie terenu

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

  1.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
  2.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  3.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  4.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  5.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
  6.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
  7.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
  8.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  9.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
10.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
12 PN-B-06250           Beton zwykły.

13 PN-B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
14BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrze¿a chodnikowe
16 BN-64/8845-02     Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
17 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
18 PN-EN1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45233260-9
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

UKŁADANIE KOSTKI BETONOWEJ

B-04-00-00 
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  układania  ciągów  komunikacyjnych  i  placów  z  kostki  betonowej  
realizowanych w ramach  budowy drogi .

 

1.2  Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacjia  techniczna  (SST)  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  i  odbiorze
zagospodarowania terenu.

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  mające na celu wykonanie
robót związanych z:
- nawierzchni  z brukowej kostki betonowej grafitowej, fazowanej  gr. 8 cm .

Robotą pomocniczną jest wykonanie regulacji armatury hydraulicznej znajdującej się w drodze do
nowej wysokości.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST 

2 MATERIAŁY

2.1 . Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.1.2.  Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości Ł 80 mm.

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości  60
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mm I 80 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

 na długości ± 3 mm,
 na szerokości ± 3 mm,
 na grubości ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brązowy.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność  na  zamrażanie,  po  50  cyklach  zamrażania,  wg
PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c)  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do
wytrzymałości
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie więcej niż

4

2.2. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypkę pod utwardzenie  należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4.

3 SPRZĘT

Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować
mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4 TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności. 
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5  WYKONANIE  ROBÓT

Układanie nawierzchni  z betonowych kostek brukowych

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kostkę   .
Na wykonane warstwy podbudowy należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - piaskową,
celem prawidlowego osadzenia krawężników. Podsypkę cementowo - piaskową wykonać należy
w proporcji 1:4 .

Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce  w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3
mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię
ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania
nawierzchni chodnika.
Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.

 
6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.

Pozostałe wymagania określono w punkcie 2..

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
 głębokości koryta: 
 o szerokości do 3 m:         ± 1 cm, 
 o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm,
 szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i
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podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej
SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania utwardzenia

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z  betonowych  kostek  brukowych   polega  na
stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  pkt  5.5
niniejszej SST:
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  utwardzenia 

6.4.1.  Sprawdzenie równości

Sprawdzenie  równości  nawierzchni  przeprowadzać  należy  łatą  co  najmniej  raz  na  każde

150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać ± 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać  należy  szablonem  z  poziomicą,  co

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanego  utwardzenia   z  brukowej  kostki
betonowej.

8  ODBIÓR ROBÓT
 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki
pozytywne.W   przypadku   stwierdzenia  wad  Inżynier  ustali  zakres  robót  poprawkowych   lub  
poleci  ponowne wykonanie robót według zasad określonych w niniejszej SST. 
Inżynier   może  uznać  wadę  za  nie  mającą  zasadniczego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne
wykonanych robót i  ustalić zakres i   wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe
lub rozbiórkowe i  ponowne wykonanie robót Wykonawca  wykona  na własny koszt  w terminie
uzgodnionym z Inżynierem.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Cena wykonania 1 m2 utwardzenia  z brukowej kostki betonowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowan
 wykonanie podsypki,
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

  1.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
  2.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  3.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  4.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  5.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
  6.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
  7.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
  8.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  9.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
10.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
12 PN-B-06250           Beton zwykły.

13 PN-B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
14BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrze¿a chodnikowe
16 BN-64/8845-02     Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
17 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
18 PN-EN1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45262311-4 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-05-00-00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  podłoży betonowych oraz ław betonowych
pod krawężniki   realizowanych w ramach  budowy chodników i ciągów pieszojezdnych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji   betonowych  .  ST  dotyczy wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót
związanych z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej,

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

– pielęgnacją betonu.

B.05.01.00. Wykonanie podbudowy betonowej z  betonu B-10 gr.  10 cm pod nawierzchnię z

polbruku

B.05.02.00  Wykonanie łąwy betonowej pod krawęzniki z betonu B-15

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz  podanymi poniżej:

Beton  zwykły  –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody,  którą zdolny jest  wchłonąć  beton,  do  jego  masy w
stanie suchym.

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.

Stopień  mrozoodporności  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego

wytrzymałości  na  ściskanie.  Liczba  po  literze  B  oznacza  wytrzymałość  gwarantowaną  Rb
G  w

MPa.
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Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  Rb
G  –  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-proc.

prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek  sześciennych  o  boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

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 każdej 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,

– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,

– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.

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

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

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

– oznaczenie  czasu  wiązania  i  zmiany  objętości  wg  norm  PN-EN  196-1;1996,  PN-EN
196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

– sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,

– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,

– wg próby na plackach – normalna.

Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości
grudek  (zbryleń),  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie  rozpadających  się  w  wodzie.  Nie
dopuszcza  się  występowania  w  cemencie  większej  niż  20%  ciężaru  cementu  ilości  grudek
niedających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nierozpadających  się  w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub
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pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
wewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów
zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem  i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

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

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

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

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 podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

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

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

–
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

–
3/4   odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie

prostopadłej do kierunku betonowania.

Do  betonów klas  B30  i  wyższych  należy stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie  grysów  z  innych  skał  dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  zostały  one  zbadane  w
placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymagania
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,

– wskaźnik rozkruszenia:

 dla grysów granitowych – do 16%,

 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,

– nasiąkliwość – do 1,2%,
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– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,1%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg
normy PN-B-06714.26.

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

Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się  mieścić
w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B06714.34  nie  powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,2%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  –  nie  dająca  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg
normy PN-B-06714.26,

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

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

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,

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

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą
kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-B-06714.18  dla  korygowania  receptury  roboczej
betonu.

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania

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

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

2.2  Beton B-10 B-15 
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Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  inżynieryjnych  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  niż  20%  po  150  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  (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  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną  urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  być  większa  niż
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

– z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

– za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa  zagęszczona
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach
w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i
dojrzewającej  w  warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10şC),

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G.

Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metodą  ciśnieniową  wg  normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczać:

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

– wartości  3,5÷5,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy  uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej  w
normie  PN-B-06250  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się
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podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

– metodą Ve-Be,

– metodą stożka opadowego.

Różnice  pomiędzy  założoną  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  metodami  określonymi  w
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PN-B-06250)  trzeba  dokonać  aparatem
Ve-Be.

Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  stożka
opadowego.

3 SPRZĘT

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

4  TRANSPORT

Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników
samochodowych  (tzw.  gruszek).  Ilość  „gruszek”  należy  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
można  wykonywać przy pomocy pompy do  betonu  lub  innych  środków zaakceptowanych  przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

– 90 min. – przy temperaturze +15şC,

– 70 min. – przy temperaturze +20şC,

– 30 min. – przy temperaturze +30şC.

5  WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Wykonanie betonowej lawy z oporem.
Lawa betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15 (C12/15), we wcześniej przygotowanym
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Wykonanie lawy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zagęszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna być zgodna z
"Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokumentacją
Projektową.
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5.2 . Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod oporniki betonowe 
Na wykonanej lawie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - piaskową, celem
prawidlowego osadzenia krawężników. Podsypkę cementowo - piaskową wykonać należy w
proporcji 1:4
Podsypkę cementowo - piaskową grubości 5 cm pod krawężniki i obrzeża wykonać należy rę
cznie.
Zalecenia ogólne

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

– zgodność rzędnych z projektem,

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

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

– prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

– prawidłowość rozmieszczenia i  niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

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

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

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane 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.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy
wylocie.

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).

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
i uzgodnionych. 

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione
w Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła do powierzchni elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie
wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

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

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

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus
5şC,  zachowując  warunki  umożliwiające  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  –5şC,  jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20şC
w  chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co
najmniej  7  dni.  Temperatura  mieszanki  betonowej  w  chwili  opróżniania  betoniarki  nie  powinna
być wyższa niż 35şC.

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

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  wyższej  niż  +5şC  należy  nie  później  niż  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 +15şC i wyższej beton należy 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.

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,
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– 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  niż  2
mm.

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

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki  kontrolne  w postaci  kostek sześciennych  o  boku  15  cm w liczbie  nie  mniejszej
niż:

– 1 próbka na 100 zarobów,

– 1 próbka na 50 m3 betonu,

– 3 próbki na dobę,

– 6 próbek na partię betonu.

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy 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 dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszym niż od 28 dni.

Dla określenia nasiąkliwości  betonu  należy pobrać  przy stanowisku  betonowania  co najmniej
jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z
normą PN-B-06250.

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co
najmniej  jeden raz w okresie  betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i
sposobu  wykonywania  betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub
średnicy próbki  100  mm.  Próbki  należy przechowywać w warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
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Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu
po 6 próbek regularnych o grubości nie  większej  niż  160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
średnicy 100 mm.

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez
własne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a także
gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  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 niniejszą ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmowaćZestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250  :

– badanie składników betonu,

– badanie mieszanki betonowej,

– badanie betonu.

Tolerancja wykonania

 Fundamenty (ławy-stopy)

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

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do  poziomu
pozycyjnego nie powinno być większe niż:

± 20 mm przy klasie tolerancji N1,

± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7  OBMIAR ROBÓT.

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.
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

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

Odbiór robót zanikających lub ulegających 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.

Odbiór końcowy

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 PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla

 B.05.00.00 Beton :

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

– oczyszczenie podłoża

– wykonanie deskowania z rusztowaniem

– ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem

projektowanych  otworów,  zabetonowaniem  zakotwień  i  marek,  zagęszczeniem  i

wyrównaniem powierzchni

– pielęgnację betonu

– rozbiórką deskowania i rusztowań

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice

obiektu.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

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

PN-B-03150/01Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie. Materiały.

PN-S-10040 Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Wymagania  i
badania.
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PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN 197-1 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu  powszechnego
użytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

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

PN-EN 480-1 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Beton  wzorcowy  i
zaprawa wzorcowa do badań.

PN-EN 480-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  czasu
wiązania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczanie  umownej  zawartości  suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
alkaliów w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykły.

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

PN-B-06261 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa  badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-B-06262 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu  ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.
Wskaźnik kształtu.
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PN-EN 1097-6 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  gęstości
ziaren i nasiąkliwości.

PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-C-04541 Woda  i  ścieki.  Oznaczenie  suchej  pozostałości,  pozostałości  po  prażeniu,  straty
przy  prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02Woda i  ścieki.  Badania  twardości.  Oznaczanie  twardości  ogólnej  powyżej  0,337

mval/dm3 metodą wersenianową.

PN-C-04566/02Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie
siarkowodoru  i  siarczków  rozpuszczalnych  metodą  kolorymetryczną
z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.

PN-C-04566/03Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.

PN-C-04600/00Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania
chloru.  Oznaczenie  pozostałego  użytecznego  chloru  metodą  miareczkową
jodometryczną.

PN-C-04628/02Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne  wymagania  i
badania.

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

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

PN-M-47900.00 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Określenia,  podział  i  główne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  stojakowe  z  rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  wymagania
i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria  9000,  9001,  9002  i  9003).  Normy  dotyczące  zarządzania  jakością  i
zapewnienie jakości.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

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

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


