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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CPV 45111200
K-SST.01 - ROBOTY ZIEMNE

1

Wykop

1.1

Wstęp
1.1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych.
1.1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót.

1.1.3

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych
związanych z wykonaniem wykopów pod fundamenty będące w zakresie niniejszego projektu.

1.1.4

Określenia podstawowe

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość zawiera się w przedziale 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość jest większa od 3 m.
Odkład - miejsce składowania lub wbudowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów.
5) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący do głębokości przemarzania.
6) Skarpa – zewnętrzna umocniona powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.
7) Pochylenie skarpy – kąt nachylenia skarpy do jej rzutu poziomego.
1)
2)
3)
4)

1.1.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

1.2

Materiały

Nie występują.

1.3

Sprzęt
1.3.1

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

1.3.2

Sprzęt do wykonania wykopów

Przy mechanicznym wykonaniu wykopu Wykonawca robót powinien dysponować koparko-spycharkami
lub koparkami.
1.4

Transport
1.4.1

Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.
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1.4.2

Transport materiałów z wykopów

Ziemię pochodzące z wykopów należy przewozić transportem samochodowym na miejsce rozładunku
wskazane przez Inżyniera lub w przypadku ziemi przewidzianej do ponownego wbudowania, składować
w strefie robót, w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.

1.5

Wykonanie robót
1.5.1

Ogólne zasady wykonywania Robót

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót,
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty ziemne.

1.5.2

Zasady wykonania wykopów

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, teren robót należy odpowiednio oznaczyć i
zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych oraz sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi z Dokumentacji Projektowej.
W trakcie wykonywania robót Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo obszaru przyległego do
wykopów. Jeżeli na terenie wykopów zostanie odkryte uzbrojenie, które nie było naniesione w
dokumentacji, należy przerwać prace i powiadomić Inżyniera. Dalsze wykonywanie wykopów prowadzić
dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami. Ściany wykopów należy kształtować lub
obudować tak aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu, należy przy tym uwzględnić wszystkie
oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność gruntu. Ściany wykopu nie powinny być
podkopywane. Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu,
głębokości i wymiarów wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń,
czasu trwania wykopu, warunków miejscowych i kosztów. Jeżeli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż
górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować podłużne pasy o szerokości co najmniej 0,6m, na
których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne przeszkody. Jeżeli nie występują
ograniczenia miejsca można wykonać wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu zgodnie z
projektem.
Ziemia z wykopów powinna być wywieziona na miejsce wyznaczone przez Inżyniera.

1.6

Kontrola jakości robót
1.6.1

Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

1.6.2

Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów

Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów polega na kontroli ich zgodności z:
- Dokumentacją Projektową
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji,
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- projektem organizacji robót.

1.6.3

Tolerancja wykonania wykopów

Tolerancje wykonania wykopów należy przyjąć następująco:
- wymiary wykopu w planie ± 10 cm,
- rzędna dna ± 2 cm,
- pochylenie skarpy ± 10 %.

1.7

Obmiar robót
1.7.1

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

1.7.2

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanych wykopów.
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
przez Inżyniera.

1.8

Odbiór robót
1.8.1

Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli Robót.

1.8.2

Rodzaje odbiorów

Odbiór Robót przeprowadzany jest na zasadzie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, który
jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej.
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym przez Inżyniera terminie.

1.9

Podstawy płatności
1.9.1

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

1.9.2

Cena jednostki obmiarowej
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Płatność za 1 m3 wykonanego wykopu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości
wykonanych Robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopów,
- transport gruntu z wykopu na odkład na odległość 10 km,
- rozplantowanie gruntu na odkładzie,
- wykonanie badań i pomiarów.

1.10

Przepisy związane
1.10.1 Normy

1.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2.

PN-81/B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe.

3.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

5.

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6.

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CPV 45223500-1
K-SST.02 – BETON KONSTUKCYJNY

1.11

Wstęp
1.11.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
elementów betonowych.

1.11.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót zawartych w niniejszym kontrakcie.
1.11.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót betonowych.
1.11.4 Określenia podstawowe
1) Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1800 kg/ m3 wykonany z cementu, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
2) Mieszanka betonowa – mieszanina składników betonu o potwierdzonej jakości i parametrach
zgodnych z wymaganiami użytych we właściwych proporcjach, zgodnych z zatwierdzoną receptą
laboratoryjną.
3) Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
4) Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
1.11.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne”.

1.12

Materiały

1.12.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.12.2 Składniki mieszanki betonowej
1.12.2.1 Cement. Wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-30000.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
Silosy można napełniać dopiero po całkowitym opróżnieniu z poprzedniej partii cementu.
Okres przechowywania cementu podany jest w PN-88/B-30000.
Transport cementu musi przebiegać zgodnie z wymogami normy PN-88/B-30000.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
Przed użyciem do wykonania mieszanki betonowej, cement powinien podlegać następującym badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających rozgnieść się w palcach i nie rozpadających się
w wodzie.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie, w ilości większej niż 20 % ciężaru cementu, grudek nie
dających rozgnieść się w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez
przesianie przez sito o wymiarze boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy:
- czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiada PN-88/B-04300
- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami normy BN-88/6732-08
- okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podaje norma PN-88/B-30000
- cement wykazuje zawartość grudek,
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie zgodnie z normą PN-88/B-04300.

1.12.2.2 Kruszywo
1.12.2.2.1.

Kruszywo grube. Wymagania i badania.
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na
umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych
kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniły wykonanie wszystkich potrzebnych badań i
testów i nie zakłóciły rytmu budowy.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych
badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w
terminach ustalonych przez Inżyniera.
Na budowie, dla każdej partii kruszywa, należy wykonać kontrolne badania niepełne, obejmujące:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech badanego kruszywa z wymaganiami zawartymi w
normie PN-86/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-77/B-06714/18 dla korygowania
recepty roboczej betonu.

1.12.2.2.2.

Kruszywo drobne. Wymagania i badania

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym, obejmującym:
- oznaczenie składu - uziarnienia - wg PN-78/B-06714/15,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych (PN-78/B-06714/12)
- oznaczenie zawartości grudek gliny - oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń obcych.
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg
PN-85/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
Niezależnie od niepełnych badań poszczególnych partii piasku należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności piasku i stałości zawartości poszczególnych jego frakcji w celu odpowiedniej korekty recepty
roboczej.
1.12.2.2.3.

Woda. Wymagania i badania

Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Stosowanie wody wodociągowej (pitnej) nie wymaga badań.
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Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.

1.12.2.2.4.

Domieszki i dodatki do betonów

Przed zastosowaniem betonu z domieszkami w konstrukcji obiektu należy sprawdzić doświadczalnie ich
skuteczność dla racjonalnego ustalenia recepty na mieszankę betonową.
Domieszki uplastyczniające powinny być przed zastosowaniem sprawdzone na okoliczność
oddziaływania na cement stosowany na budowie.

1.12.3 Mieszanka betonowa
1.12.3.1 Wymagania ogólne. Wskaźniki
Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on
zatwierdzenia przez Inżyniera.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C) średnią wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb, (gdzie: Rb - wytrzymałość gwarantowana
wg PN-91/S-10042). W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, napowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić
wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250, nie
powinna przekraczać:
- wartości 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
- przedziałów wartości podanych w tabeli nr 4 w przypadku stosowania domieszek napowietrzających.

Tabela 4. Wymagania dotyczące zawartości powietrza w mieszance betonowej
Uziarnienie kruszywa [mm]0-16
beton narażony na czynniki atmosferyczne3,55,5Zawartość powietrza [%]

0-31,5
3,0-5,0

beton narażony na stały dostęp wody przed
zamarznięciem4,5-6,5

4,0-6,0

1.12.3.2 Recepta mieszanki betonowej
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:
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ustalenie danych i założeń dotyczących mieszanki: przeznaczenie i warunki użytkowania betonu,
klasa betonu, stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, konsystencja,
urabialność, porowatość mieszanki itp,
dobór i badania składników betonu,
ustalenie wstępne składu mieszanki betonowej,
próby i badania kontrolne, korekta składu i ustalenie recepty laboratoryjnej,
opracowanie recepty roboczej.

-

-

Recepta laboratoryjna określa skład w jednostkach masy na 1 m3 mieszanki, w odniesieniu do kruszywa
suchego. Próby kontrolne należy przeprowadzić na zarobach roboczych o objętości co najmniej 10 dcm3.
Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą:
zawilgocenie kruszywa,
pojemność betoniarki z uwzględnieniem spęcznienia składników w stanie luźnym,
sposób dozowania składników,
warunki temperaturowe w okresie zimowym.
1.12.3.3 Badanie mieszanki betonowej
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy
wytwarzaniu betonu.
Dopuszcza się dwie metody badania: metoda Ve-Be oraz metodą stożka opadowego.
Porowatość sprawdza się wg PN-88/B-06250.
W trakcie wytwarzania mieszanki betonowej kontrolę jej konsystencji należy dokonywać co najmniej 2
razy w czasie 1 zmiany roboczej dla jednej klasy betonu w przypadkach:
a) gdy mieszanka jest wykonywana w zakładzie prefabrykacji i przeznaczona jest do formowania
elementów na miejscu,
b) gdy mieszanka wykonywana jest na placu budowy i przeznaczona do bezpośredniego wbudowania.
Konsystencję mieszanki należy sprawdzać raz dla każdej porcji odpowiadającej pojemności użytkowej
mieszalnika samochodowego, gdy mieszanka transportowana jest na plac budowy.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki betonowej a kontrolowaną metodami wg PN-88/B06250 nie mogą przekroczyć:
- 20 % wartości wskaźnika Ve-Be,
- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 należy dokonywać aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej (K3) dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

1.13

Sprzęt
1.13.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
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1.14

Transport
1.14.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.15

Wykonanie robót
1.15.1 Ogólne zasady wykonywania Robót

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót,
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z produkcją i wbudowaniem
mieszanki betonowej.

1.15.2 Wykonanie betonu
1.15.2.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy wytwarzać wyłącznie w betoniarkach mieszadłowych o wymuszonym
działaniu.
Zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych.
Mieszankę betonową można przygotować, za zgodą Inżyniera, również ręcznie.
Wytwórnia mieszanki betonowej powinna być wyposażona w szczelny zasobnik cementu oraz zasieki
oddzielne dla każdego rodzaju kruszywa stosowanego do betonu.
Płynne domieszki powinny być, przed dodaniem do betoniarki, dokładnie wymieszane z częścią wody
zarobowej.
Wytwarzanie mieszanki odbywa się na podstawie ustalonej przez laboratorium recepty roboczej. W
recepcie powinny być dokładnie określone: rodzaj i ilość składników, konsystencja mieszanki oraz
najkrótszy czas mieszania.
Dane dotyczące mieszanki roboczej, w odniesieniu do 1m3 betonu i do jednego zarobu (recepta robocza)
powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy. Tablica powinna być ustawiona w pobliżu miejsca
wytwarzania betonu i odpowiednio, na bieżąco, korygowana w miarę zmiany zawilgocenia kruszywa,
zmiany składu betonu lub dostarczenia nowej partii składników.
Sypkie składniki betonu powinny być dozowane automatycznie, wyłącznie wagowo. Woda i domieszki
płynne mogą być dozowane objętościowo. Dozatory muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu.
Dokładność dozowania wynosi:
- 2 % - przy dozowaniu cementu, wody i domieszek,
- 3 % - przy dozowaniu kruszywa.
Kolejność ładowania do betoniarki poszczególnych składników powinna być następująca:
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kruszywo drobne i cement,
część wody,
po wstępnym przemieszaniu - kruszywo grube i reszta wody.

Płynne domieszki dodaje się porcjami razem z wodą zarobową. Czas mieszania należy ustalić
doświadczalnie. Nie powinien on być krótszy od 2 minut. Należy prowadzić bieżącą kontrolę
konsystencji mieszanki i dokonywać korekty jej składu. Dopuszczalne różnice w uziarnieniu stosu
okruchowego nie wymagające dokonywania korekty składu roboczego wynoszą:
- 10 % - dla frakcji pyłowych 0-0,5 mm,
- 5 % - dla frakcji piaskowych 0-2,0 mm,
- 20 % - dla poszczególnych frakcji kruszywa grubego.
1.15.2.2 Transport i przemieszczanie mieszanki betonowej
Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania powinien być wykonany przy zastosowaniu środków
uniemożliwiających:
- segregację składników, zmianę składu mieszanki,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
Do transportu na bliskie odległości należy stosować:
- zasobniki zasypowe przenoszone żurawiem, suwnicą lub przewożone wózkiem,
- przenośniki taśmowe jednosekcyjne,
- pompy do betonu.
Mieszanka betonowa powinna być dostarczona do miejsca wbudowania bez przeładunku. Pojemniki
użyte do transportu mieszanki muszą zapewnić możliwość stopniowego ich opróżniania oraz powinny
być łatwe do czyszczenia i przepłukiwania. Przy transporcie dalekim należy stosować:
- betoniarki samochodowe,
- mieszalniki samochodowe tzw. „gruszki”,
- wywrotki wannowe z mieszadłem i bez mieszadła (tylko dla konsystencji gęstoplastycznej i
wilgotnej).
Czas transportu mieszanki betonowej we wszystkich środkach transportowych z mieszadłem jest zależny
od właściwości stosowanego cementu i temperatury mieszanki. Czas ten nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut - przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 minut - przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 minut - przy temperaturze otoczenia + 30°C.
1.15.2.3 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
1.15.2.3.1.

Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betonowych powinno nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację
technologiczną, obejmującą:
- wybór składników betonu,
- opracowanie recept laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej,
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kolejność i sposób betonowania,
sposób pielęgnacji betonu
kierunki rozdeskowania konstrukcji,
zestawienie koniecznych badań.

Dokumentację technologiczną opracowuje Wykonawca robót i przedkłada ją do zatwierdzenia
Inżynierowi.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję, jak np. marki stalowe,
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Przy betonowaniu należy zachować następujące warunki.
- deskowania, przed ułożeniem zbrojenia, należy pokryć środkiem antyadhezyjnym,
- przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie i zbrojenie ze śmieci, brudu,
płatków rdzy,
- bezpośrednio przed betonowaniem należy sprawdzić położenie i stabilność zbrojenia oraz sprawdzić
grubość otulin,
- w przypadku wykonania deskowania z elementów drewnianych należy je przed betonowaniem
zwilżyć wodą,
- mieszanka betonowa powinna być ułożona w deskowaniu lub w formie w możliwie krótkim czasie od
momentu jej wykonania, przed rozpoczęciem wiązania cementu.
Orientacyjne czasy przytrzymywania mieszanki wynoszą:
a) 1,00 godz. - przy temperaturze zewnętrznej + 20°C,
b) 0,75 godz. - przy temperaturze zewnętrznej > 20°C,
c) 1,50 godz. - przy temperaturze zewnętrznej < 20°C,
d) 0,50 godz. - przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu domieszek przyspieszających
wiązanie.
Dodawanie na stanowisku formowania wody dodatkowej do mieszanki w celu poprawy jej urabialności
jest niedopuszczalne,
Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
Wyjątkowo dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C. Wymaga to zgody Inżyniera. Należy
wówczas zapewnić mieszance betonowej temperaturę co najmniej + 20°C w chwili jej układania i
zabezpieczyć betonowany element przed utratą ciepła w okresie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 25°C.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.60m od powierzchni, na którą spada.
Wibratory wgłębne powinny pracować z częstotliwością minimum 6000 drgań/minutę.
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Średnica buławy wibratora nie powinna być większa niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia,
leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora do zbrojenia,
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy buławę zagłębiać na 5-8 cm w warstwę ułożoną
poprzednio i przetrzymywać w jednym miejscu do chwili pojawienia się mleczka cementowego na
powierzchni betonu. Wibrator należy wyjmować powoli i w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 promienia skutecznego
działania wibratora. Odległość ta wynosi zwykle od 0,35-0,70 m.

1.15.2.3.2.

Pielęgnacja betonu

Mieszankę betonową po wbudowaniu, należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed
wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania, zaleca się przykrycie
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem, zanieczyszczeniami i dostępem z atmosfery szkodliwych substancji
chemicznych.
Przy temperaturze otoczenia wyższej od + 5°C pielęgnację wilgotnościową betonu rozpoczyna się po
około 12 godzinach od zakończenia betonowania i należy ją prowadzić przez co najmniej 7 dni (dla
elementów zbiorników co najmniej 14 dni i przez następne 21 dni utrzymywanie w stanie wilgotnym),
zraszając powierzchnię betonu wodą. Woda stosowana do pielęgnacji powinna spełniać wymagania
normy PN-75/C-04630.
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać przez okres pierwszych trzech dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, natomiast w następne dni - co najmniej 3 razy na dobę.
Przy temperaturze powietrza niższej niż + 5°C można w okresie pielęgnacji nie stosować nawilżania
betonu, natomiast należy powierzchnię betonu zabezpieczyć przed utratą wody. Można w tym celu
przykrywać beton wilgotnym piaskiem, matami, folią lub tkaninami.
Elementy betonowe, przy produkcji których stosowano obróbkę termiczną, należy - bezpośrednio po
naparzaniu - nawilżać wodą przez co najmniej 3 dni. Woda używana do polewania betonu w okresie kilku
godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć temperaturę dostosowaną do temperatury elementu.
Beton, w okresie wiązania i twardnienia, należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami do chwili
uzyskania przez niego wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji ludźmi, lekkimi środkami transportu technologicznego
(taczki, wózki), deskowaniami, itp. dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie
co najmniej 5 MPa. W przypadku konieczności użytkowania świeżo zabetonowanych konstrukcji do
celów komunikacji technologicznej, należy ułożyć na ich powierzchni pasma z desek o grubości 38 mm.
Szerokość układanych pasm nie powinna być mniejsza od 25 cm.
1.15.3 Deskowania
Wykonanie elementów betonowych w warunkach budowy powinno być realizowane przy zastosowaniu
sklejki bakelizowanej (lub wodoodpornej) albo form metalowych.
Dopuszcza się wykonanie tradycyjnego deskowania elementów betonowych wykonywanych w
warunkach budowy. Na deskowania tradycyjne należy stosować drewno klasy II i III. Deski muszą
posiadać stałą grubość. Powierzchnia desek stykająca się z betonem winna być wygładzona.
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W celu uzyskania jednolitej faktury betonu, zaleca się pokrywanie powierzchni desek sklejkami, płytami
laminowanymi itp. Nie dopuszcza się stosowania w tym celu materiałów wrażliwych na temperaturę i
wodę.

1.16

Kontrola jakości robót
1.16.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.16.2 Badania kontrolne betonu
1.16.2.1 Wytrzymałość na ściskanie
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego należy w trakcie betonowania pobierać próbki
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, w ilości nie mniejszej, niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki należy pobierać losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowywać i badać po 28 dniach zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Jeżeli próbki pobierane i badane zgodnie z powyższym wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej
dla danej Masy betonu, należy przeprowadzić badanie próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych
badań będą pozytywne, wówczas beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach - za zgodą Inżyniera - sprawdzenie spełnienia tego warunku
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i
badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni.
1.16.2.2 Nasiąkliwość betonu
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 w kształcie sześcianu o boku 15cm. Próbki należy przechowywać w
warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.
1.16.2.3 Mrozoodpomość betonu
Dla określenia mrozoodpomości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni.
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1.16.2.4 Wodoszczelność betonu
Uzyskanie przez beton wymaganego stopnia wodoszczelności sprawdza się, pobierając 1 raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu, 6
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100
mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-88/B06250.

1.17

Obmiar robót
1.17.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.17.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m3 wbudowanego betonu obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiarów w terenie.

1.18

Odbiór robót
1.18.1 Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.18.2 Rodzaje odbiorów
Poszczególne etapy Robót objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robot zanikających i ulegających
zakryciu, tj.
- rusztowania i szalunki – odbiór przed rozpoczęciem betonowania,
- wbudowanie zbrojenia,
- materiały użyte do wytworzenia mieszanki betonowej,
- dostarczona lub wytworzona na miejscu gotowa mieszanka betonowa.
Ponadto odbiorowi częściowemu wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót podlega gotowy,
ukończony wyodrębniony element konstrukcyjny. Podstawą odbioru są wyniki badań i dokumenty
stwierdzających uzyskanie przez wykonany element założonych parametrów technicznowytrzymałościowych.

1.19

Podstawa płatności
1.19.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
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1.19.2 Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m3 wbudowanego betonu należy przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości
wykonanych Robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup materiałów i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie i oczyszczenie deskowania wraz z konstrukcją podpierającą i usztywniającą wraz z
późniejszą rozbiórką,
- przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją zgodnie z
projektem i specyfikacją techniczną,
- wykonanie i rozbiórka niezbędnych elementów pomocniczych (rusztowania, pomosty, itp),
- zabezpieczenie preparatami bitumicznymi powierzchni betonowych stykających się z ziemią,
- odwiezienie materiałów rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, poza pas drogowy i
oczyszczenie terenu robót,
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych i kontrolnych,
Cena jednostkowa musi uwzględniać odpady i ubytki materiałów.

1.20

Przepisy

1.

PN-B-04300

Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych

2.

PN-B-06250

Beton zwykły

3.

PN-B-06712

Kruszywo mineralne do betonu

4.

PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych

5.

PN-B-06714-13

Kruszywa mineralne.
mineralnych

6.

PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

7.

PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren

8.

PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

9.

PN-B-06714-19

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią

10.

PN-B-06714-20

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
krystalizacji

11.

PN-B-06714-26

Kruszywa mineralne.
organicznych

12.

PN-B-06714-28

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową

Badania.

Badania.

Oznaczanie

Oznaczanie

zawartości

zawartości

pyłów

części
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13.

PN-B-06714-40

Kruszywa mineralne.
miażdżenie

Badania.

14.

PN-B-06714-43

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych

15.

PN-B-19701

Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

16.

PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

17.

BN-88/6731-08

Cement.

Transport

Oznaczanie

i

wytrzymałości

na

przechowywanie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45223210-1
K-SST.03 - STAL ZBROJENIOWA

2

Stal zbrojeniowa

2.1

Wstęp
2.1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych przygotowaniem i montażem zbrojenia elementów betonowych konstrukcji
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót.

2.1.2

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- przygotowaniem zbrojenia niesprężającego betonu ze stalowych prętów wiotkich,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.

2.1.3

Określenia podstawowe

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40
mm.
2) Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w
sposób czynny.
1)

2.1.4

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
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2.2

Materiały
2.2.1

Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2.2
2.2.2.1

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi przewidziane są następujące klasy i gatunki stali oraz średnice
prętów:
- Klasa A-III – żebrowana (Rb500W), o średnicach 6-25 mm,

2.2.2.2

Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, który powinien zawierać:
- nazwę wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
- masę partii.
Na przywieszkach metalowych, przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu muszą znajdować
się następujące informacje:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii, znak obróbki cieplnej.
Każdy krąg i wiązka prętów stali zbrojeniowej powinny mieć oznakowania naniesione farbą olejną.
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- próba rozciągania wg PN-80/H-04310,
- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.
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Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z
różnych miejsc w kręgu i różnych prętów w wiązce.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

2.2.3

Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, jeżeli
nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.

2.2.4

Materiały spawalnicze

Do wykonania połączeń spawanych prętów stalowych stanowiących zbrojenie elementów
konstrukcyjnych należy stosować wyłącznie elektrody odpowiadające wymaganiom normy PN-74/M69430 i PN-64/M-69433, a druty do spawania - wymaganiom normy PN-70/M-69420. Materiały te
powinny mieć odpowiednie atesty wystawione przez wytwórcę.
Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą, w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach.

2.2.5

Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
wykonanych z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów
zbrojenia.
Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako podkładki dystansowe.

2.3

Sprzęt
2.3.1

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.4

Transport
2.4.1

Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.5

Wykonanie robót
2.5.1

Ogólne zasady wykonywania Robót

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
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2.5.2

Przygotowanie zbrojenia

2.5.3

Czyszczenie prętów

W przypadku stwierdzenia korozji prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym
odpowiednie wymagania norm, należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia
pojawiły się w okresie od przyjęcia stali na budowie do czasu jej wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać oraz czyścić preparatami rozpuszczającymi
tłuszcz.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą oraz zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie, albo też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

2.5.4

Prostowanie prętów

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia pręta, na całej jego długości, od linii prostej wynosi
4mm.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek i wciągarek.

2.5.5

Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie materiału.
Wskazane jest sporządzenie w tym celu programu cięcia.
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm.
Cięcie przeprowadza się przy użyciu mechanicznych nożyc. Dopuszcza się również cięcie palnikiem
acetylenowym lub specjalnymi tarczami.
Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości
odgięć. Wydłużenia prętów (w cm) powstające podczas ich odginania, w zależności od kąta odgięcia,
podaje poniższa tabela.
Tabela 1. Wydłużenia prętów przy odginaniu
Średnica
pręta
[mm]
6
8
10
12

Kąt odgięcia

0.5
0,5

0.5
1.0
1.0
1,0

0.5
1.0
1.0
1,0

1.0
1.0
1.5
1,5
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14
16
20
22
25
27
30

0,5
0,5
1,0
1,0
1,5
2,0
2,5
2.5.6

1,0
1,5
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

1,5
1,5
2,0
3,0
3,5
4,0
5,0

2,0
2,5
3,0
4,0
4,5
5,0
6,0

Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 2 (PN91/S-10042).
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d
(d - średnica pręta)
Na budowie można wykonywać odgięcia „na zimno” w przypadku prętów o średnicy d<12mm.
Pręty o średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni stosowanych przy wykonywaniu haków zbrojenia
Średnica pręta
zginanego
[mm]

Stal gładka
miękka
Rak=240 MPa Rak<400 MPa
3d
4d
5d
-

d>28

3d
4d
6d
8d

Stal żebrowana
400<Rak< 500
MPa
4d
5d
7d
-

Rak > 500 MPa
4d
6d
8d
-

d - średnica pręta zbrojeniowego
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą 20 d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla
haków.
Przy odbiorze haków (odgięć) prętów należy zwrócić uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne
są tam pęknięcia powstałe podczas gięcia.

2.5.7
2.5.7.1

Montaż zbrojenia

Wymagania ogólne

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-91/S-10032).
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
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Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie może ulec zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą, co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami, zabrudzonej farbami lub innymi związkami chemicznymi,
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była poddana działaniu słonej wody. Stan powierzchni stali
zbrojeniowej musi być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziana w projekcie. Zmiany te
wymagają zgody Projektanta i akceptacji Inżyniera.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie jego na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

2.5.7.2

Układanie zbrojenia
2.5.7.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania

W zaprojektowanych elementach dopuszcza się następujące rodzaje połączeń prętów zbrojenia:
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe wzmocnienie jednostronną spoiną z płaskownikiem.
Minimalne długości spoin dla poszczególnych rodzajów połączeń zawarte są w punkcie 12.7.3 normy
PN-91/S-10042.

2.5.7.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się połączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami
oraz zbrojenia wykonanego w postaci pętlic.
2.5.7.2.3. Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1,0 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm.
Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

2.6

Kontrola jakości robót
2.6.1

Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

29

2.6.2

Kontrola wykonania zbrojenia

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr
3.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać
3 %,
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 5 mm,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20
% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym
pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej jej liczby na tym pręcie,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.
Tabela 3. Tolerancje wymiarowe w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
Parameter
Zakres stosowania Dopuszczalna odchyłka
Cięcie prętów (l – długość pręta zgodnie z
projektem)
dla l > 6,0 m
Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia
określonego w projekcie)
dla 0,5 m < l < 1,5 m
Usytuowanie prętów:
a) otulenie - zmniejszenie wymiaru w stosunku do
wymagań projektu
b) odchylenie plusowe ( h - całkowita grubość
elementu).
dla 0,5 m < h < 1,5 m
c) odstępy między sąsiednimi równoległymi
prętami (kablami) (a - odległość projektowa
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)

a 0,05 m
a 0,20 m
a 0,40 m
a > 0,40 m

w=10 mm
w=15 mm
w=20 mm
mm

d) grubości lub szerokości w każdym punkcie
zbrojenia lub otworu kablowego (b- całkowita
grubość lub szerokość elementu)
b > 1,50 m

2.7

Obmiar robót
2.7.1

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.7.2

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość [kg]
zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio
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przez ich ciężar jednostkowy [kg/mb]. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów,
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych niż wymaganych w projekcie.

2.8

Odbiór robót
2.8.1

Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności uzyskane od dostawców materiałów, wyniki
pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót.

2.8.2

Rodzaje odbiorów

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, którego
dokonuje Inżynier przed przystąpieniem do betonowania i potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności zmontowanego zbrojenia z Dokumentacją Projektową i
niniejszą ST i obejmuje:
- zgodność stali z wymaganiami,
- zgodność kształtów prętów,
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, rozstaw strzemion,
- prawidłowość wykonania haków złącz i długości zakotwień,
- zachowanie wymaganej Dokumentacją Projektową i ST otuliny.

2.9

Podstawa płatności
2.9.1

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

2.9.2

Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 kg zmontowanego i wykonanego zbrojenia należy przejmować na podstawie obmiaru i
oceny jakości wykonanych Robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup materiałów i dostarczenie na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie, wyprostowanie, cięcie, gięcie, łączenie spawane „na styk” lub „zakład” prętów
zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego,
- wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów wraz z późniejszą rozbiórką,
- montaż zbrojenia w deskowaniu z zastosowaniem przekładek dystansowych zgodnie z projektem i
niniejszą specyfikacją,
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-

oczyszczenie terenu z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza
pas drogowy.

Ceny jednostkowe uwzględniają odpady i ubytki materiałowe.

2.10

Przepisy związane

1.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe.

2.

PN-91/H-04310

Próba statyczna rozciągania metali.

3.

PN-89/H-84023/06

Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

4.

PN-82/H-93215

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

5.

PN-77/S-10040

Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

6.

PN-91/S-10042

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CPV 45223210-1
K-SST.04 – KONSTRUKCJE STALOWE

4. KONSTRUKCJE STALOWE
4.1. WSTĘP
4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji budowlanych stalowych.
4.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
4.1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji budowlanych stalowych związanych z konstrukcją i przekryciem dachu
obiektu.
4.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) .
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami
Kontraktu.
4.2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu
łączniki, profile montażowe, śruby, marki, materiały pomocnicze
4.2.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę:
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Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
Dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127
Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
Dla ceowników wg PN73/H-93460.03

4.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do
przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru
Technicznego.
4.4. TRANSPORT.
4.4.1. Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych
Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego w
obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z
wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów
lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych
niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest
niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze
środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w
celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w
stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie.
4.5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT
4.5.1.

Montaż konstrukcji stalowych

a) Warunki ogólne
Dla konstrukcji stalowej trybuny i ławek należy wykonać projekt wykonawczo-warsztatowy oraz projekt
montażu.
Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT, z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC i
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Trybuny i ławki nie będą trwale związane z podłożem. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część
konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku, powinny odpowiadać
wymaganiom BN-70/9080-02.
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b) Warunki szczególne
Montaż w elementów prefabrykowanych
 element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze dostarczonych prefabrykatów,
 elementy montować zgodnie z instrukcja producenta.
 sprawdzić stabilność zamontowanych elementów
 po zamontowaniu konstrukcji rozpocząć montaż siedzisk..
4.5.1.1.
a)

Montaż konstrukcji budowlanych stalowych

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.

b) Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie
niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu.
W projekcie konstrukcji należy określić założenia niezbędne
do ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności:

c)

-

kolejność montażu,
sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego
ukończeniu,
stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia,
podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe,
inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas
montażu.

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia
robót.
d)
•

•
•
•
•
•
•

Prace montażowe:
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne
powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu
przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich
samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć
przez
wypadnięciem.
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna
przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze
niż 2 mm.
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e)
•

Ochrona przed korozją:
Powierzchnia stali musi zostać zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PNEN ISO 1461 – Minimalne grubości powłok. .

f) Odbiór końcowy
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli
i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami niniejszej normy.

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, niezależnie od
działań kontrolnych Inżyniera.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
4.7. OBMIAR ROBÓT
1

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

4.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości i jakości.
4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
PN-82/S-10052
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
2.
PN-EN 10163Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz
1:1999
kształtowników walcowanych na gorąco
3.
PN-73/H-92127
Blachy stalowe żeberkowe
4.
PN-EN-10016Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na
2:1999/
zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia.
Ap1:2003
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.

15.

PN-EN 10056Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
1:2000
konstrukcyjnej. Wymiary.
PN 73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490MPa
PN-89/S-10050
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego
spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia.
PN-B-031250
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-EN 385
Złącza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.
PN-EN -335-1
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych.
WTWiOR
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT ITB
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TE CH NI C ZN A WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót
budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji dachu.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Szczegółowe
Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem SST.
2.2. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe.
Roboty konstrukcyjne – konstrukcja drewniana dachu
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis w y k on a nia robót budowlanych należy rozpatrywać
łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace
niezbędne do wykonania i odbioru robót nie u j ę t e w SST zostały przedstawione w części Ogólnej,
które obowiązują przy wykonywaniu poszczególnych robót ujętych w SST .
2.3. Podstawa opracowania
- Projekt wykonawczy
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach
informacyjnych
producentów i certyfikatach
Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót
budowlano -montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej)
2.4. Roboty przygotowawcze Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem obiektu następujące zagadnienia:
- Sposób prowadzenia robót
- Harmonogram wykonywania robót.
- Możliwość i sposób korzystania z pomieszczeń socjalnych.
- Dostawę energii i wody na budowę
- Wydzielenie pomieszczeń magazynowych.

2.8.2. KONSTRUKCJE DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie
W zakres tych robót wchodzą:
- montaż belek drewnianych stropu
- montaż słupów i płatwi
- montaż krokwi i belek murłatu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk
Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
· dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
· dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3
mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2
mm.
2.2. Łączniki
Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989
r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie
powinna być mniejsza od 20 cm.
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników

atmosferycznych.
Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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.
Sposób składowania wg punktu 2.4.
5. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych
więcej jak 0,5 cm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.
Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.
Deskowanie
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny
stykać się tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość
gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, od strony
widocznej impregnowana impregnatem koloryzującym .

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji.
Dla szalowania, deskowania , itp. – powierzchnia wykonana w m2.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE WZMOCNIENIA FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ
INIEKCJI NISKOCIŚNIENIOWEJ ZACZYNEM CEMENTOWYM.

1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji
robót wiertniczych i betonowych przewidzianych do wykonania w ramach wykonania
wzmocnienia fundamentów za pomocą iniekcji niskociśnieniowej zaczynem cementowym
budynku Domu Sąsiedzkiego w ramach zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicą Długą i
Ogrodową w Słupsku.

1.2.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

W celu przekazania obciążeń na nośne podłoże gruntowe określa się przedmiot zamówienia
jako:
 wykonanie podbicia istniejących fundamentów metodą iniekcji niskociśnieniowej oraz
wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami projektowanymi. Zabiegi
doszczelniania podłoża należy wykonywać w strefach zstępujących z zachowaniem
odpowiedniej kolejności wykonywania. Iniekcja odbywać się będzie pod ciśnieniem.
Medium uszczelniającym będzie mleczko cementowe o odpowiednio dobranej
konsystencji w zależności od wyników uzyskiwanych podczas prowadzenia
wstępnych badań wodochłonności wykonywanych przed zasadniczym zabiegiem
uszczelniania.
1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru robót ze strony Zamawiającego.
Roboty powinny być realizowane na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej
projekt techniczny określający technologie wykonania prac, cechy materiałowe itp.

1.4.1.

Wymagania w zakresie terenu budowy

Inwestor w formie protokołu przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie
teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden
komplet dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz ze ST.
Na terenie działki objętej projektowaną inwestycja jest możliwe korzystanie z energii
elektrycznej i wody. Pobór mocy elektrycznej w wysokości do 15 kW jest możliwy z
budynku stacji wodociągowej po zamontowaniu podlicznika przez Wykonawcę.
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia
podpisania protokołu przekazania do dnia zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru
końcowego).
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające – bariery ochronne, oznakowanie, wymagane zabezpieczenia BHP robót,
oświetlenie itp. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego,
materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy od dnia przekazania placu
budowy do dnia odbioru końcowego.
Wykonawca prac geologicznych jest obowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do
wykonywania robót właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru
górniczego oraz burmistrzowi.
1.4.2.

Wymagania w zakresie BHP

Do obowiązków Wykonawcy należy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie
wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni dla pracowników zatrudnionych na budowie odpowiednią odzież ochronną i roboczą
jak również sprawy techniczne – sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji robót. Wykonawca
dopilnuje aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie posiadali aktualne badania
lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, a obsługujący sprzęt odpowiednie
uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winien okazać na każde żądanie Inwestora.
Roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia pracowników,
przy zachowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z
dnia 23 października 1997 r.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny
otworami wiertniczymi. (Dz. U. z dnia 18 lipca 2002 r.). Eksploatowanie sprzętu
mechanicznego i urządzeń pomocniczych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami
określonymi przez producentów.
PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA ROBÓT WIERTNICZYCH

a. Sprawdzić stan techniczny urządzenia wiertniczego i podzespołów między
innymi przez uruchomienie i wypróbowanie wszystkich mechanizmów.
b. Sprawdzić stan aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej.
c. Sprawdzić stan i wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia ręczne,
przyrządy pomiarowe, narzędzia i urządzenia specjalnego obsługi pomp
płuczkowych, silników i mechanizmów.
d. Zapoznać się z rozmieszczeniem sprzętu p. poż. i sprawdzić jego ilość.
WIERCENIE OTWORU

a. Z chwilą rozpoczęcia wiercenia pracownikom nie wolno przebywać na wieży
/maszcie/.
b. W czasie wiercenia nie wolno zdejmować osłon ochronnych, przeprowadzać
napraw, czyszczenia, konserwacji.
c. W czasie wiercenia należy śledzić wskazania przyrządów kontrolnych,
obserwować obieg płuczki, pracę przewodu oraz wszystkich zespołów
wiertnicy.
d. Wiercenie powinno być prowadzone tak, aby uzyskać jego maksymalny postęp
nie stwarzając jednocześnie zagrożenia dla załogi i otworu.
e. Wiertacz nie powinien odchodzić w czasie wiercenia od dźwigni sterowniczych
wiertnicy bez pozostawienia przy nich upoważnionego pomocnika.
f. W przypadku przymusowej przerwy w wierceniu należy przewód bezwzględnie
podciągnąć do góry, względnie na powierzchnię.
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g. O każdej awarii wiertniczej wiertacz jest zobowiązany zgłosić nadzorowi
geologicznymi podając wszystkie okoliczności towarzyszące powstaniu awarii,
wymiarów długości przewodu, głębokości zaistnienia awarii, średnicy
przedmiotu przychwyconego czy pozostawionego w otworze.
h. Do prac instrumentacyjnych w otworze można przystąpić w chwili, gdy został
przygotowany i sprowadzony sprzęt ratunkowy.
1.4.3.

Wymagania w zakresie PPOŻ

Wykonawca będzie przestrzegał ochrony ppoż. W tym celu wyposaży zaplecze budowy,
pojazdy, maszyny i urządzenia w odpowiedni sprzęt ppoż., zapewni składowanie na terenie
budowy materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczy przed
dostępem osób nieupoważnionych.
1.4.4.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób
zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrządzone szkody
w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca.
1.4.5.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował działania aby stosować się do przepisów i normatywów z
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych
i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych. Ma to
szczególne znaczenie ze względu na prowadzenie robót na terenie ujęcia wody pitnej dla
miasta Leska i w obrębie ustanowionych stref ochronnych ujęcia wody.
1.4.6.

Nazwy i kody grup robót, klas i kategorii robót

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV
Grupa: 45.2 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej kod
CPV – 452 00000 –9
Klasa: 45.262 – specjalne roboty budowlane inne niż dachowe, w tym rusztowania,
fundamentowanie i rozbudowa budynków
Kod CPV: 76530000-7 – usługi związane z odwiertami podziemnymi
2. MATERIAŁY
2.1.

Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Materiały stosowane do wykonania dodatkowej obudowy studni powinny być tak dobrane
aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody
oraz zmian powodujących obniżenia trwałości studni.

4

2.2.

Zaczyn cementowy

Przy wykonywaniu iniekcji z użyciem zaczynów cementowo-wodnych stawia się
następujące wymagania materiałowe:
 Należy stosować cement portlandzki CEM I 42,5 lub ewentualnie w razie dużych
chłonności CEM I 32,5 zgodnie z normą PN-88/B-30000 stosunek wagowy c/w 1
/4- 2,5/1 zaleca się stosować cement workowany z dozowaniem ręcznym, zaczyn
cementowy należy przygotowywać na miejscu budowy w odpowiednim
mieszalniku,
 Zaczyn bezpośrednio po przygotowaniu powinien być podawany pod ciśnieniem
poprzez specjalna uszczelkę – paker do strefy iniekowanej
 Każda partia stosowanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę
odbiorczą kontroli jakości
2.3.

Woda

Woda zarobowa powinna odpowiadać PN-88/B-32250
2.4.

Szalowanie

2.5.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz
pozostałe materiały do budowy szalunków.
2.5.2 Płyty deskowania:
1.
Sklejka
2.
W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe;
2.5.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do
deskowania.
3. SPRZĘT
Sprzęt przeznaczony do wykonania przedmiotu umowy powinien być zgodny w zakresie
i ilości z ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, maszyn, narzędzi i urządzeń zgodnie z
ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu
niewłaściwego sprzętu, niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP bądź ofertą,
dokumentacją techniczną lub ST.
3.1.

Wiertnica

Dopuszcza się wiertnice samojezdne, mechaniczne lub hydrauliczne obrotowe
przystosowane do wierceń rdzeniowych.
3.2.

Pompy iniekcyjne

Pompa iniekcyjna napędzana silnikiem wysokoprężnym lub elektrycznym powinna
zapewniać stałe i ciągłe ciśnienie zaczynu iniekcyjnego (max ciśnienie tłoczenia użyte w
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przedmiotowych pracach to 1at). Dopuszcza się stosowanie pomp 2, 3,4 tłokowych lub
ślimakowych.
Zaczyn doprowadzany jest wężami wysokociśnieniowymi do pakera – uszczelki
naciskowej zainstalowanej w części stropowej iniekowanej strefy.
3.3.

Miksery

Zestaw urządzeń do mieszania zaczynu oraz mieszalnik wolnoobrotowy powinien
zapewnić bardzo dokładne wymieszanie iniektu i stabilizowanie jego struktury aż do
momentu zasadniczego procesu iniekcji.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które zapewnią
dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź
zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków
transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót bez zbędnych przerw
i przestojów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodny
z postanowieniami umowy, projektem prac geologicznych, sztuka budowlaną,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz innych osób uprawnionych kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w
czasie realizacji budowy w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji
projektowej wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku wystąpienia konieczności
wykonania robót dodatkowych lub zmiennych, kierownik budowy łącznie z IN uzgadniają
w formie protokołu konieczności zakres tych prac, podając uzasadnienie ich wykonania.
5.1.

Sposób wykonania robót

5.1.1. Badania wodochłonności jednostkowej
W celu przygotowania strefy badawczej do zabiegu doszczelnienia wskazanym jest
wykonanie badania wstępnego określenia wodochłonności jednostkowej badanej strefy.
Zabieg taki poprawia drożność istniejących uprzywilejowanych dróg filtracji wody w
przewierconym górotworze, przepłukuje szczeliny oraz wstępnie określa wielkość istniejącej
nieszczelności a tym samym spodziewaną wielkość chłonności iniektu.
W celu odizolowania strefy badawczej od pozostałej części otworu w czasie zabiegu
wstępnego przepłukania szczelin jak i późniejszej iniekcji zaleca się stosować uszczelkę
pojedynczą naciskową , którą instaluje się w stropie odwierconej strefy badawczej.
Medium tłoczone – woda będzie do otworu wiertniczego tłoczona przy pomocy pompy
wykorzystywanej do zabiegu cementacji. Istotnym jest fakt aby stosowana pompa podawała
możliwe jednakowe i stałe ciśnienie badawcze. Dlatego zaleca się stosowanie pomp
trzytłokowych lub ślimakowych.
W wyniku zastosowania do badań uszczelki pojedynczej, naciskowej jest możliwość regulacji
wtłaczanej ilości substancji do otworu poprzez regulacje zespołem zaworów znajdujących się
zarówno przy pompie jak i na przewodzie cementacyjnym.
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5.2.2.

Iniekcja cementowa

Proponuje się stosowanie cementu portlandzkiego bez domieszek typ: 42,5 lub w razie
dużych chłonności przekraczających 150kg cementu na 1 mb strefy iniekowanej dopuszcza
się stosowanie cementu portlandzkiego typu 32,5 bez domieszek.
Tab. 1. Konsystencje zaczynu
Woda [l]
Cement [kg]
Konsystencja
200
50
4
200
100
2
200
150
1,3
200
200
1
100
100
1
100
150
0,67
100
200
0,5
100
250
0,4
Iniekcja powinna być prowadzona przy pomocy zestawu cementacyjnego typu
pompowo – wirnikowego wykorzystywanego również do badania wodochłonności
Zestaw ten składa się z dwóch zbiorników stalowych. Pojemność każdego ze zbiorników
wynosi około 300 [l] (1[cm] – 45[l]). Jeden z dwu mieszalników, który służy do rozrabiania
zaczynu cementowego, wyposażony powinien być w wirnik o zwiększonej ilości obrotów
(120 [obr/min]). Podwyższone obroty wirnika gwarantują dokładne wymieszanie cementu z
wodą. Tak przygotowany iniekt, należy następnie przepompować do zbiornika drugiego,
wyposażonego w mieszadło o obrotach wolniejszych (60 [obr/min]), którego zadaniem będzie
utrzymywanie zawiesiny w ciągłym ruchu i niedopuszczenie do jej sedymentacji.
W drugim zbiorniku wykonywane będą pomiary ilościowe ubytku wody lub iniektu, które po
odpowiednim przeliczeniu określają wartości wodochłonności i cementochłonności badanych
stref.
Przygotowanie zaczynu:
Składniki suche zaczynu należy dozować wagowo lub przy pomocy wyskalowanego
naczynia. Woda powinna być dozowana w porcjach 100-200[l]. W pierwszej kolejności do
mieszalnika powinna być dozowana woda, a następnie składniki sypkie. Czas mieszania
jednej porcji zaczynu nie może być krótszy niż 5 [min].
Zasady wykonania pracy:
Jeżeli prowadząc prace uszczelniające przez 15-25 [min] nie nastąpi spadek chłonności przy
ciśnieniu najniższym, lub wtłoczeniu 100 do 150 [kg] cementu, należy zagęścić zaczyn do
konsystencji wyższej i prowadzić w dalszym ciągu zabieg. Jeżeli przy takiej konsystencji
nastąpiło obniżenie chłonności zaczynu do 5- 10 [l/min] można spróbować podnieść ciśnienie
tłoczenia do wartości średniej. Jeżeli wówczas nastąpi wzrost chłonności zaczynu w okresie
15-20 [min], lub wtłoczeniu 100-150 [kg] cementu należy zagęścić zaczyn.
Zabieg uszczelnienia prowadzić do uzyskania chłonności zaczynu ok. 1,0 [l/min] przy
maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu dla danej strefy. Po zakończeniu zabiegu
uszczelnienia nadzór technologiczny zarządza przerwę dla zasklepienia wtłoczonego zaczynu
i ograniczenie możliwości filtracji wody przez masyw skalny. Na podstawie obserwacji czas
ten wynosi min. 48 godzin. Po upływie zalecanego czasu przeznaczonego na związanie
zaczynu należy przystąpić do zwiercenia korka cementowego w otworze, w którym
przeprowadzono zabieg cementacji. Przy zapiętej uszczelce naciskowej w stropie badanej
strefy należy wykonać powtórne badanie wodochłonności strefy. W ten sposób można będzie
określić czy cementacja odniosła pożądany efekt. Jeżeli strefa badawcza jest nadal
nieszczelna zabieg uszczelnienia należy powtórzyć. Przebieg i czynności w czasie kolejnego
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zabiegu uszczelniania określonej strefy należy prowadzić identyczne jak dla zabiegu
wykonywanego pierwotnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca w celu zapewnienia dobrej jakości jest odpowiedzialny za kontrolę robót i
użytych materiałów. W tym celu przeprowadzi niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu
własnego sprzętu i urządzeń.
Wymagania co do zakresu badań i ilości określone są w dokumentacji projektowej, PN oraz
ST.

6.2.

Badania prowadzone przez IN

Do celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i producentów materiałów.
Jeżeli IN zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania to koszty tych badań obciążą
Wykonawcę, w przypadku stwierdzenia, że stosowane materiały lub roboty są niezgodne z
wymogami podanymi w projekcie i ST. W innym przypadku koszty badań pokryje Inwestor.
6.3.

Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu
przedstawicielom uprawnionych organów.
Dokumentację prac wiertniczo – iniekcyjnych stanowią:
 Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych
 Projekt prac geologicznych
 Protokół przekazania placu budowy
 Protokół przekazania urządzenia wiertniczego do ruchu – kolaudacja
 Raporty wiertnicze – dziennik wiercenia
 Aktualne profile geologiczne otworów
 Karty badania wodo i cementochłonności – zeszyty
 Dziennik budowy
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót:
- odbiór robót częściowy – roboty zanikowe
- odbiór końcowy robót
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8.1.

odbiór ostateczny, pogwarancyjny robót

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją i ST
wykonanych robót.
W czasie wykonywania otworów iniekcyjnych powinno się przeprowadzić następujące
odbiory częściowe:
- sprawdzić zgodność lokalizacji otworów z danymi projektowymi,
- sprawdzić głębokość otworów
- sprawdzić stan szczelności zainiekowanego otworu
Rezultaty przeprowadzonych odbiorów należy odnotowywać w dzienniku budowy.

8.2.

Odbiór końcowy robót

Celem odbioru końcowego jest ocena ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją i ST
wykonanych robót.
Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia
poczynione w toku odbioru i być podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i
Inwestora. Każda ze stron otrzymuje egzemplarz niniejszego protokołu.
Zauważone podczas odbioru usterki i braki (również w odniesieniu do kompletu
wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu
odbioru.
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru.
O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie IN, wnioskując o dodatkowe
odebranie zakwestionowanych robót.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za
zakończone, co stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego.
Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek i braków w
wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
8.3.

Odbiór pogwarancyjny

Wykonywany jest po upłynięciu okresu gwarancji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w
oparciu o przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie
wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w Projekcie prac
geologicznych. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji
projektowej.

9

