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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu
oraz robót betonowych (żelbetowych) dla zadania: „Remont niecki brodzika dla dzieci
wraz z teren przyległym na terenie basenu otwartego w Strzelinie  na terenie działki nr
107 w miejscowości Strzelin”.
Roboty te obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych na budowie.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi  normami  i  określeniami  zawartymi  w ST 0.0  –  Wymagania  ogólne.
Oprócz tego występują dodatkowe określenia:

Beton  zwykły -  beton  o  gęstości  objętościowej  powyżej  2000  kg/m3 wykonany  
z  cementu,  wody,  kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa -  mieszanina  cementu,  wody i  pozostałych  składników,  które  przechodzą
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia  betonu -  ilość  betonu  o  tych  samych  wymaganiach,  podlegająca  oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich
samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

Klasa  betonu -  symbol  literowo  -  liczbowy  (np.  B25)  klasyfikujący  beton  pod
względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość

gwarantowaną R G
b  (np. beton klasy B25 przy R G

b  = 25 MPa).

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

Stopień  mrozoodporności -  symbol  literowo  –  liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący
beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań  
 i od konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania
przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.
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1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż 
dachowe

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW

              2.1   Deskowania
Drewno  tartaczne  iglaste  stosowane  do  robót  ciesielskich  powinno  odpowiadać
wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251
 i PN-75/B-96000.

              2.2   Składniki mieszanki betonowej
Cement
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy musi  spełniać  wymagania  zawarte  w PN-B-
19701.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego  
(bez dodatków).
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest)
wraz z  wynikami  badań z uwzględnieniem wymagań.  Cement  pochodzący z  każdej
dostawy  musi  być  poddany  badaniom wg  norm:  PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997.
Zakazuje  się  pobierania  cementu  ze  stacji  przesypowych  (silosów),  jeżeli  nie  ma
pewności, że dostarczony 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 wg  PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997;
-oznaczenie  zmiany objętości  wg  PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3:1996,  PN-EN
196-6:1997,sprawdzenie zawartości grudek.
Wyniki  w/w  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  muszą
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
-początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min,

Remont brodzika  Strzelin ul. Okulickiego   dz. nr 107 AM-28



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 2.0

-koniec wiązania po upływie 10 godz.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
-wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm,
-wg próby na plackach – normalna.
Cementy  portlandzkie  normalne  i  szybko  twardniejące  –  sprawdzenie  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 nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki
należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
-W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być
użyty do betonu.
Magazynowanie i okres składowania:
-Cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone
 na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).
-Cement  luzem – magazyny  specjalne  (  zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub betonowe
przystosowane  do  pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego
się  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  
do oczyszczenia 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.
Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych
i  jednorodnością  uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  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.  W  przypadku  stosowania  kruszywa  pochodzącego  z  różnych  źródeł  należy
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spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej.
Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  
w  cylindrze  zgodną  z  wymaganiami  normy  PN-B-06714.40.  W kruszywie  grubym
zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%.
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. 
Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:
-piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm),
-żwir,  grys,  grys  z  otoczaków  (ziarna  o  średnicy  od  2  mm  do  dmax przy  czym  
dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),
-mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków.
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach 
do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na:
-odmiany I i II, zależne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał
węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych,
-gatunki 1 i 2, zależne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie,
-marki 10,20,30,50, zależne od przydatności do odpowiedniej klasy betonu.
Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności 
zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3/4odległości  w świetle  między prętami  zbrojenia,  leżącymi  w jednej  płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego 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 - 57-76%
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
-zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%
-reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-B-06714.34  nie  powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%
-zawartość związków siarki – do 0,2%
-zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%
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-zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających  barwy  ciemniejszej  
od wzorcowej wg PN-B-06714.26
-w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny
Piasek  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  być  poddany  badaniom  niepełnym
obejmującym:
-oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714.15
-oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12
-oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń
obcych
-oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13
Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa
wyników  pełnych  badań  wg  PN-B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego
dotyczącego  reaktywności  alkalicznej  w terminach  przewidzianych  przez  Inspektora
nadzoru.  W przypadku,  gdy  kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego  kruszywa  
z  wymaganiami  wg  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 PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu.
Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane.
Woda do zapraw i betonów”.
Zaleca  się  stosowanie  wody  wodociągowej  pitnej.  Stosowanie  jej  nie  wymaga
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego 
a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykazać:
-zabarwienie – brak
-zapach – brak zapachu gnilnego
-zawiesina – brak grudek i kłaczków
-pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
-napowietrzającym,
-uplastyczniającym,
-przyspieszającym lub opóźniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
-napowietrzająco - uplastyczniających,
-przyspieszająco-uplastyczniających.
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Zastosowanie  odpowiedniej  domieszki  powinno  wynikać  z  opracowanej  recepty
(składu)  mieszanki  betonowej.  Powinno też  być  zgodne z  aprobatami  technicznymi
bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju
stosowanego cementu. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 
Domieszki  należy  stosować  przy  użyciu  cementów  portlandzkich  marki  32,5  
i wyższych.
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. 

              2.3   Wymagane właściwości betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w rysunkach, tj. beton B-10 i B-20
oraz zgodnie z normą PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu

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 wytwórnia betonów
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji
kruszywa  grubego  ustalony  doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej
jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać  niezbędną  urabialność  przy  zagęszczaniu  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  optymalnym  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 ilości piasku,
-za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-
06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod
uwagę urabialność  mieszanki  betonowej.  Ta urabialność powinna być  dostosowana  
do warunków formowania, które są określone przez:

-kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia,
-zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
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-sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie , ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega
na doborze odpowiedniej  ilości  zaprawy i  łącznej  ilości cementu  i  frakcji  kruszywa
poniżej  0,125  mm  (przedstawiono  w  tabeli  poniżej  wg  PN-88/B-06250)  oraz
konsystencji:

Rodzaje wyrobów elementów
lub konstrukcji

Zalecana ilość
zaprawy w dm3 na

1 m3 mieszanki
betonowej

Najmniejsza suma objętości
absolutnych cementu i ziarn

kruszywa poniżej 0,125 mm w
dm3 na 1 m3 mieszanki

betonowej
Żelbetowe i betonowe 
konstrukcje masywne o 
najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niż 500 mm 
i kruszywie do 63 mm

400 - 450 70

Sprężone, żelbetowe i betonowe 
wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niż 60 mm i
kruszywie do 31,5 mm

450 – 550 80

Sprężone, żelbetowe i betonowe 
wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niż 60 mm i
kruszywie do 16 mm

500 - 550 95

Konsystencję  mieszanki  betonowej  sprawdza  się  metodą  Ve-Be  lub  metodą  stożka
opadowego. Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku
stosowania  domieszek  uplastyczniających  lub  upłynniających.  Wymagane  wskaźniki
konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, podano w tabeli poniżej
(wg PN-88/B-06250):

Konsystencja i jej
symbol

Sposoby zagęszczania i warunki
formowania (kształt przekroju,

ilość zbrojenia)

Wskaźnik wg metody:

Ve-Be , s
Stożka

opadowego,
cm

Wilgotna K–1
Mieszanki wibrowane ( powyżej 
100Hz) i wibroprasowane, przekroje 
proste, rzadko zbrojone

28 -

Gęstoplastyczna K-
2

Mieszanki wibrowane lub ubijane 
ręcznie, przekroje proste, rzadko 
zbrojone

27 – 14 -

Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie 
sztychowane, przekroje proste, 

13 –
7(metoda

2 - 5
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normalnie zbrojone (ok.1-2,5%) lub 
mieszanki wibrowane, przekroje 
złożone, rzadko zbrojone

zalecana)

Półciekła K-4

Mieszanki wibrowane lub ręcznie 
sztychowane, przekroje złożone, 
gęsto zbrojone lub ręcznie 
sztychowane, proste przekroje, 
normalnie zbrojone

6
6 - 11(metoda

zalecana)

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12 - 15

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,
oznaczonej  w  PN-B-06250  symbolem  K-3.  Sprawdzenie  konsystencji  mieszanki
przeprowadza  się  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 PN-B-06250 nie mogą przekroczyć:

-± 20% wartości wskaźnika Ve-Be,
-± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

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

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

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż
10º C), Średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3
RbG .

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

-wartości 2% - w przypadku nie stosowania 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,

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie  
o  jakości  betonu.  Zaświadczenie  to  winno  zawierać  charakterystykę  betonu,
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zastosowane  dodatki;  wyniki  badań  kontrolnych  wytrzymałości  betonu na  ściskanie
oraz  typ  próbek  stosowanych  do  badań;  wyniki  badań  dodatkowych;  okres,  
w którym wyprodukowano daną partię betonu.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora
nadzoru. 

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek
plastycznych. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami
o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej.

Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do wyrównywania  powierzchni  płyt  betonowych
powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:

a) naruszenia jednorodności masy,

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

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego
Rysunkami  może  wynosić  1  cm przy  stosowaniu  stożka  opadowego.  Dla  betonów
gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać:

a) dla betonów gęstoplastycznych 4 ºC do 6 ºC,
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b) dla betonów wilgotnych 10 ºC do 15 ºC.

Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  
(tzw.  "gruszkami").  Ilość  "gruszek"  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
 które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH
5.1 Ogólne wymagania

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:

-Wykonanie deskowania
-Wykonanie zbrojenia
-Przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego,  w  miejscu  przerwy
roboczej lub powierzchni łączonych prefabrykatów
- Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robót zasadniczych 

W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów:

a) Ław i stóp fundamentowych
b) Ścian betonowych 
c) Wieńców żelbetowych
d) Schodów żelbetowych
e) Słupków żelbetowych
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5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

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

Konstrukcja  deskowań  powinna  umożliwić  łatwy  ich  montaż  i  demontaż  oraz
wielokrotność  ich  użycia.  Płyty  deskowań  dla  betonów  ciekłych  powinny  być  
tak  szczelne,  aby  zabezpieczały  przed  wyciekaniem  zaprawy  z  masy  betonowej.
Deskowania  belek  o  rozpiętości  ponad  3,0  m  powinny  być  wykonane  ze  strzałką
roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia,  przy czym wielkość tej
strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek
przy obciążeniu całkowitym.

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

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

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie  rusztowań  powinno  zapewnić  prawidłowość  kształtu  i  wymiarów
formowanego elementu konstrukcji.

Budowę  rusztowań  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektem  sporządzonym  przez
Wykonawcę  uwzględniającym  wymagania  niniejszej  Specyfikacji.  Wykonanie
rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru
ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w rysunkach.

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt
rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone
przed przystąpieniem do realizacji

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane
i  wykonane  aby  zapewnić  dostateczną  sztywność  i  niezmienność  kształtu  podczas
betonowania 

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć
wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
75/D-96000 i PN-72/D-96002
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We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub
inne rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli
uzna  rusztowanie  za  niebezpieczne  i  niegwarantujące  przeniesienia  obciążeń.
Zezwolenie  na  prowadzenie  robót  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  
za jakość i ostateczny efekt robót.

Rusztowania  stalowe  powinny  być  wykonywane  z  kształtowników,  blach  grubych
 i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg
PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można
również  stosować  stal  o  podwyższonej  wytrzymałości  18G2A  wg  PN-86/H-84018.
Elementy  z  innych  gatunków  stali  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  ustalenia
naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki
naukowo badawcze. 

Roboty betonowe
Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  w  oparciu  o  dostarczony  
przez  Wykonawcę  szczegółowy  program  i  dokumentację  technologiczną
(zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru) obejmującą:

-wybór składników betonu,
-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
-sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
-sposób transportu mieszanki betonowej,
-kolejność i sposób betonowania,
-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
-sposób pielęgnacji betonu,
-warunki rozformowania konstrukcji,
-zestawienie koniecznych badań.

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie  
a w szczególności:

-Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.
-Osadzenie i wyregulowanie wszystkich elementów kotwionych w betonie
-Wykonanie  zbrojenia  i  zapewnienie  właściwych  grubości  otulin  
dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym
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-Przygotowanie  powierzchni  betonu  poprzednio  ułożonego  w  miejscu  przerwy
roboczej
-Wykonanie  wszystkich  robót  zanikających,  np.  warstw  izolacyjnych,  szczelin
dylatacyjnych
-Prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów
kotwiących  zbrojenie  i  deskowanie  formujące  kanały  oraz  innych  elementów
ustalających położenie armatury itd.
-Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania

Przed  betonowaniem  nawilżyć  deskowanie  lub  powlec  formę  stalową  środkiem
adhezyjnym

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone
ze śmieci, brudu, płatków rdzy.

Powierzchnie  okładzin  z  betonu  przylegające  do  betonu  powinny  być  zwilżone  
wodą bezpośrednio przed betonowaniem.

Układanie mieszanki betonowej

Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  
od powierzchni,  na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy
mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  do  wysokości  3,0  m  lub  
leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.

Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu
następujących warunków ogólnych:
-W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań          
    i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.
-Szybkość  i  wysokość  wypełniania  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być
określone  wytrzymałością  i  sztywnością  deskowania  przyjmującego  parcie  świeżo
ułożonej mieszanki.
-W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.
-W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie
chroniona  przed  wodą  opadową;  w  przypadku,  gdy  na  świeżo  ułożoną  mieszankę
betonową spadła nadmierna  ilość wody powodująca zmianę  konsystencji  mieszanki,
należy ją usunąć.
-W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki,  należy dodatkowo stosować
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.

Przebieg układania mieszanki  betonowej w deskowaniu powinien być  rejestrowany  
w dzienniku robót, w którym powinny być podane:
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-Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub
części budowli
-Wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej
-Daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  
ich oznakowanie a następnie wyniki i terminy badań
-Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych
Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 

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

b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu
a  ilość  powietrza  w  mieszance  betonowej  po  zagęszczeniu  nie  powinna  być
większa od dopuszczalnej.

c) Ręczne  zagęszczanie  może  być  stosowane  tylko  do  mieszanek  betonowych  
o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione 
i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych.

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę,
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

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

f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę 
g) na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym

miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
h) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być  od siebie  oddalone o 1,4 R,

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

i) Zasięg działania  wibratorów przyczepnych wynosi  zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

j) Ręczne  zagęszczanie  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  za  pomocą
sztychowania  każdej  ułożonej  warstwy  prętami  stalowymi  w  ten  sposób,  aby
końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w  warstwę poprzednio ułożoną
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.
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Przerwy w betonowaniu

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

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a) usunięcie  z  powierzchni  betonu stwardniałego,  luźnych  okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego; 

b) obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też
narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub  

po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o

C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych

niż plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem 

Przed  przystąpieniem do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego
betonu.

Pielęgnacja betonu

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

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić
ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 

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

Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite  rozmontowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu
rzeczywistej  wytrzymałości  betonu  określonej  na  próbkach  przechowywanych  
w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

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

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
c) rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia

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

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków,
wgłębień  i  wybrzuszeń,  wystających  ziaren  kruszywa  itp.  Dopuszczalne  
są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BETONOWYCH

Celem  kontroli  robót  jest  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań
materiałów oraz robót.
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%.
Lokalne  raki  nie  powinny  obejmować  więcej  niż  5%  przekroju  danego  elementu.
Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny.
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6.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli

Kontroli  podlegają  następujące  właściwości  mieszanki  betonowej  i  betonu,  badane  
wg PN-88/B-06250:

a) właściwości cementu i kruszywa,
b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymałość betonu na ściskanie,
d) nasiąkliwość betonu,
e) odporność betonu na działanie mrozu,
f) przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonania  planu  kontroli  jakości  betonu,
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie
oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości
mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. 

Różnice  pomiędzy  przyjętą  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  nie  powinny
przekroczyć:

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,

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

Dopuszcza  się  korygowanie  konsystencji  mieszanki  betonowej  wyłącznie  poprzez
zmianę  zawartości  zaczynu  w  mieszance,  przy  zachowaniu  stałego  stosunku  
wodno-cementowego  W/C,  (cementowo-wodnego  C/W),  ewentualnie  przez
zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać
próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę

na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki
na partię betonu.

Próbki  pobiera  się  przy  stanowisku betonowania,  losowo po jednej,  równomiernie  
w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250.
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.
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W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu
należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzić  można  dodatkowe  badania  wytrzymałości  betonu  na  próbkach
wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu
wg  PN-74/B-06261 lub  PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą
pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz

na  5000  m3 betonu.  Zaleca  się  badanie  nasiąkliwości  na  próbkach  wyciętych  
z konstrukcji.

Oznaczanie  nasiąkliwości  na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji  przeprowadza  się  
co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu

Sprawdzenie  stopnia  mrozoodporności  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach
wykonanych  w  warunkach  laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki
betonowej  oraz  na  próbkach  pobieranych  przy  stanowisku  betonowania  zgodnie  
z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie

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

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej
równej  150, liczbie  cykli  zamrażania  -  odmrażania  próbek spełnione  są następujące
warunki:

1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250:
a) próbka nie wykazuje pęknięć,
b) łączna  masa  ubytków  betonu  w postaci  zniszczonych  narożników i  krawędzi,

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie

zamrażanych nie jest większe niż 20 %,
              2.      po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:

a) próbka nie wykazuje pęknięć,
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b) ubytek  objętości  betonu  w  postaci  złuszczeń,  odłamków  i  odprysków,  
nie przekracza w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej  
w wodzie.

Pobranie próbek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-88/B-06250  oraz  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  
oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych
zabiegów technologicznych.

Zestawienie wszystkich badań dla betonu
a) badanie mieszanki betonowej, 
b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-B-06250 podano w tabeli poniżej:

Rodzaj badania Metoda badania wg
Termin lub częstość

badania
Badanie składników 
betonu

1.Badanie cementu:
- czasu wiązania,
- stałość objętości,
- obecność grudek
- wytrzymałość

PN-EN 196-3
j.w
PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii

Badanie składników 
betonu

2.Badanie kruszywa:
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartości pyłów
- zawartości 
zanieczyszczeń
- wilgotności

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9

PN-B-06714/12
PN-EN 1097-6

j.w.

Badanie składników 
betonu

3.Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu 
robót (w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń)

Badanie składników 
betonu

4.Badanie dodatków 
i domieszek

PN-B-06240 i 
Aprobatą 
Techniczną

Badanie mieszanki Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu 
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Rodzaj badania Metoda badania wg
Termin lub częstość

badania
betonowej robót
Badanie mieszanki 
betonowej

Konsystencja PN-B-06250 Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą

Badanie mieszanki 
betonowej

Zawartość powietrza PN-B-06250 j.w.

Badanie betonu 1.Wytrzymałość na 
ściskanie na 
próbkach

PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i
po wykonaniu każdej
partii betonu

Badanie mieszanki 
betonowej

2.Wytrzymałość na 
ściskanie- badania 
nieniszczące

PN-B-06261
PN-B-06262

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych

Badanie mieszanki 
betonowej

3.Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 
3 razy w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 
5 000 m3betonu

Badanie mieszanki 
betonowej

4.Mrozoodporność PN-B-06250 j.w.

Badanie mieszanki 
betonowej

5.Przepuszczalność 
wody

PN-B-06250 j.w.

 6.2 Kontrola szalowań

Kontrola szalowań obejmuje:

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

b) sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów
zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

              6.3  Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy,
gdy  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  inaczej.  Dotyczą  one  konstrukcji
monolitycznych i wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki
wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą:

-długość przęsła ± 2 cm
-oś podłużna w planie ± 3 cm
-rzędne wysokościowe ± 1 cm

Tolerancja dla fundamentów:

-usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm,
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-wymiary w planie ± 30 mm
-różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ± 20 mm
-różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych ± 30 mm
-różnice głębokości  ± 0,05 h i ± 50 mm

Tolerancja dla podpór:

-pochylenie ścian 0,5% wysokości,
-wymiary w planie ± 1 cm
-rzędne wierzchu podpory ± 1 cm

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania
ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.

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

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom podlegają:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania 
c) zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 4.0 
d) beton wykonanych elementów 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty
określające  parametry  zastosowanych  materiałów  do  wytworzenia  betonu,  cechy
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych
wykonanych elementów.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”.
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Płatność należy przyjmować zgodnie z  obmiarem i oceną jakości  robót,  w oparciu  
o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  
w niniejszej ST.

Cena jednostkowa obejmuje:

-wykonanie projektu mieszanki 
-przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej
-transport mieszanki betonowej
-wykonanie i rozebranie deskowania
-układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie
-pielęgnację betonu,
-pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
-oczyszczenie stanowiska pracy 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: „ Remont niecki brodzika dla dzieci wraz z teren przyległym na
terenie basenu otwartego w Strzelinie  na terenie działki nr 107 w miejscowości
Strzelin ”

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem
robót, zatwierdzona przez Zamawiającego 

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

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

Normy:

PN-87/B-01100 -  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  skalne.  Podział,  nazwy  
i określenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.
PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-90/B-06240 -  Domieszki  do  betonu.  Metody  badań  efektów  oddziaływania
domieszek na beton.
PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 -  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
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PN-74/B-06262 -  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda
sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta
typu N.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701:1997 - Cement.  Cement powszechnego użytku. Skład,  wymagania i
ocena zgodności.
PN-88/B- 32250- Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
BN-6736-O1 – Beton zwykły.  Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na
ściskanie
BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-6738-OS – Badania betonu
BN-6738-06 – Badania składników betonu
BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.
BN-70/9082-01 -  Rusztowania  drewniane  budowlane.  Wytyczne  ogólne
projektowania              i wykonania.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem
polskim.
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	Grupy
	Klasy
	Kategorie
	Opis
	45200000-9
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	45260000-7
	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
	45262000-1
	Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe
	2.1 Deskowania
	Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017.
	Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
	2.2 Składniki mieszanki betonowej
	Cement
	Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków).
	Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.
	Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczony 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 wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;
	-oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,sprawdzenie zawartości grudek.
	Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
	-początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min,
	-koniec wiązania po upływie 10 godz.
	Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
	-wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm,
	-wg próby na plackach – normalna.
	Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejące – sprawdzenie 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 nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
	-W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.
	Magazynowanie i okres składowania:
	-Cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).
	-Cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia 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.
	Kruszywo
	Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie 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. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%.
	Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:
	-piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm),
	-żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),
	-mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków.
	W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
	Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na:
	-odmiany I i II, zależne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych,
	-gatunki 1 i 2, zależne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie,
	-marki 10,20,30,50, zależne od przydatności do odpowiedniej klasy betonu.
	Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.
	W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20.
	Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
	-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
	-3/4odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
	Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego 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 - 57-76%
	Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
	-zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%
	-reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 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 dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26
	-w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny
	Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
	-oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714.15
	-oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12
	-oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych
	-oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13
	Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników pełnych badań wg PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 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 PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu.
	Woda
	Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów”.
	Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego
	a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.
	W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazać:
	-zabarwienie – brak
	-zapach – brak zapachu gnilnego
	-zawiesina – brak grudek i kłaczków
	-pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
	Domieszki i dodatki do betonu
	Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
	-napowietrzającym,
	-uplastyczniającym,
	-przyspieszającym lub opóźniającym.
	Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
	-napowietrzająco - uplastyczniających,
	-przyspieszająco-uplastyczniających.
	Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.
	Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych.
	Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu.
	2.3 Wymagane właściwości betonu
	Klasy betonu i ich zastosowanie
	Wymagania dla betonu
	-z ustalonym optymalnym 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 ilości piasku,
	-za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
	-kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia,
	-zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
	-sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie , ubijanie, prasowanie itd.).
	Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji
	Zalecana ilość zaprawy w dm3 na 1 m3 mieszanki betonowej
	Najmniejsza suma objętości absolutnych cementu i ziarn kruszywa poniżej 0,125 mm w dm3 na 1 m3 mieszanki betonowej
	Żelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 500 mm i kruszywie do 63 mm
	400 - 450
	70
	Sprężone, żelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm i kruszywie do 31,5 mm
	450 – 550
	80
	Sprężone, żelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm i kruszywie do 16 mm
	500 - 550
	95
	Konsystencja i jej symbol
	Sposoby zagęszczania i warunki formowania (kształt przekroju, ilość zbrojenia)
	Wskaźnik wg metody:
	Ve-Be , s
	Stożka opadowego, cm
	Wilgotna K–1
	Mieszanki wibrowane ( powyżej 100Hz) i wibroprasowane, przekroje proste, rzadko zbrojone
	28
	-
	Gęstoplastyczna K-2
	Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, przekroje proste, rzadko zbrojone
	27 – 14
	-
	Plastyczna K-3
	Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje proste, normalnie zbrojone (ok.1-2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje złożone, rzadko zbrojone
	13 – 7(metoda zalecana)
	2 - 5
	Półciekła K-4
	Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane, przekroje złożone, gęsto zbrojone lub ręcznie sztychowane, proste przekroje, normalnie zbrojone
	6
	6 - 11(metoda zalecana)
	Ciekła K-5
	Mieszanki ręcznie sztychowane
	-
	12 - 15
	-metodą Ve-Be,
	-metodą stożka opadowego.
	-± 20% wartości wskaźnika Ve-Be,
	-± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
	-wartości 2% - w przypadku nie stosowania 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,
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
	5.1 Ogólne wymagania
	5.2 Zakres robót przygotowawczych
	-Wykonanie deskowania
	-Wykonanie zbrojenia
	-Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni łączonych prefabrykatów
	- Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania
	5.3 Zakres robót zasadniczych
	5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania
	Roboty betonowe
	Zalecenia ogólne
	Przygotowanie do betonowania
	-wybór składników betonu,
	-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
	-sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
	-sposób transportu mieszanki betonowej,
	-kolejność i sposób betonowania,
	-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
	-sposób pielęgnacji betonu,
	-warunki rozformowania konstrukcji,
	-zestawienie koniecznych badań.
	-Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.
	-Osadzenie i wyregulowanie wszystkich elementów kotwionych w betonie
	-Wykonanie zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym
	-Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
	-Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
	-Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.
	-Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
	Układanie mieszanki betonowej
	Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:
	-W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań
	i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.
	-Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.
	-W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.
	-W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.
	-W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.
	-Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli
	-Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej
	-Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a następnie wyniki i terminy badań
	-Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych
	Zagęszczanie betonu
	Przerwy w betonowaniu
	Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
	Pielęgnacja betonu
	Usuwanie deskowania i rusztowania
	Wykańczanie powierzchni betonu
	Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
	Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
	Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.
	Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny.
	Zakres kontroli
	Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
	Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
	Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
	Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu
	2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:
	Pobranie próbek i badanie
	Zestawienie wszystkich badań dla betonu
	Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-B-06250 podano w tabeli poniżej:
	Rodzaj badania
	Metoda badania wg
	Termin lub częstość badania
	Badanie składników betonu
	1.Badanie cementu:
	- czasu wiązania,
	- stałość objętości,
	- obecność grudek
	- wytrzymałość
	PN-EN 196-3
	j.w
	PN-EN 196-6
	PN-EN 196-1
	Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii
	Badanie składników betonu
	2.Badanie kruszywa:
	- składu ziarnowego
	- kształtu ziarn
	- zawartości pyłów
	- zawartości zanieczyszczeń
	- wilgotności
	PN-EN 933-1
	PN-EN 933-3
	PN-EN 933-9
	PN-B-06714/12
	PN-EN 1097-6
	j.w.
	Badanie składników betonu
	3.Badanie wody
	PN-B-32250
	Przy rozpoczęciu robót (w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń)
	Badanie składników betonu
	4.Badanie dodatków i domieszek
	PN-B-06240 i Aprobatą Techniczną
	Badanie mieszanki betonowej
	Urabialność
	PN-B-06250
	Przy rozpoczęciu robót
	Badanie mieszanki betonowej
	Konsystencja
	PN-B-06250
	Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą
	Badanie mieszanki betonowej
	Zawartość powietrza
	PN-B-06250
	j.w.
	Badanie betonu
	1.Wytrzymałość na ściskanie na próbkach
	PN-B-06250
	Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu
	Badanie mieszanki betonowej
	2.Wytrzymałość na ściskanie- badania nieniszczące
	PN-B-06261
	PN-B-06262
	W przypadkach technicznie uzasadnionych
	Badanie mieszanki betonowej
	3.Nasiąkliwość
	PN-B-06250
	Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na
	5 000 m3betonu
	Badanie mieszanki betonowej
	4.Mrozoodporność
	PN-B-06250
	j.w.
	Badanie mieszanki betonowej
	5.Przepuszczalność wody
	PN-B-06250
	j.w.
	6.3 Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych
	-długość przęsła ± 2 cm
	-oś podłużna w planie ± 3 cm
	-rzędne wysokościowe ± 1 cm
	-usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm,
	-wymiary w planie ± 30 mm
	-różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ± 20 mm
	-różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych ± 30 mm
	-różnice głębokości ± 0,05 h i ± 50 mm
	-pochylenie ścian 0,5% wysokości,
	-wymiary w planie ± 1 cm
	-rzędne wierzchu podpory ± 1 cm
	-wykonanie projektu mieszanki
	-przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej
	-transport mieszanki betonowej
	-wykonanie i rozebranie deskowania
	-układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie
	-pielęgnację betonu,
	-pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
	-oczyszczenie stanowiska pracy

















































































































































































































































































































