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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST(2)
Zadanie inwestycyjne:

Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych
P W S Z im. Prezydenta S. Wojciechowskiego
w Kaliszu

Lokalizacja:

Kalisz ul. Poznańska 201-205

III.

Roboty betonowe i żelbetowe SST(2)

1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(2)
Przedmiotem SST(2) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów
betonowych i żelbetowych stanowiących konstrukcję realizowanego budynku

2.

Przedmiot i zakres robót objętych SST(2)
Roboty, których dotyczy SST(2) obejmują wykonanie następującego zakresu
robót:
•
•
•
•
•
•

ław fundamentowych;
murów fundamentowych;
ścian konstrukcyjnych;
szybu windowego;
podciągów, trzpieni , wieńcy i nadproży;
schodów żelbetowych wewnętrzne.

3.

Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
budowlanych

3.1

Beton
Do wykonania elementów żelbetowych i betonowych konstrukcyjnych należy
stosować beton o wytrzymałości C16/20 Mpa C20/25 Mpa zgodnie z projektem.
Beton jako produkt winien być wykonany w warunkach wytwórni mas betonowych,
posiadać atest jakościowy i winien być dostarczony na plac budowy
specjalistycznym transportem wyposażonym w pompę służącą do pneumatycznego
tłoczenia betonu do miejsca betonowania.

3.2

Bloczki betonowe
Alternatywnie do wykonania ścian fundamentowych dopuszcza mury z bloczków
betonowych wykonanych z betonu zwykłego o wytrzymałości na ściskanie min.
C16/20 Mpa , powinny posiadać atest jakościowe - świadectwo zgodności
wykonania z aktualnymi normami oraz świadectwem ITB.
Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu
o prostych krawędziach i o równych powierzchniach. Przełom bloczka powinien
wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, dokładność przemieszania
wszystkich składników betonu i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami
szkodliwymi dla struktury bloczków.
1

Inwestprojekt Al. Wolności 17, 62-800 Kalisz, tel./fax. (62) 757-39-29
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST2

Powierzchnie zewnętrzne powinny być bez raków, guzów lub wgłębień, krawędzie
– nie poszczerbione, naroża – nie poobijane.
Nasiąkliwość wagowa bloczków powinna się mieścić w granicach od 10 do 20%.
3.3

Zbrojenie.
Do wykonania zbrojenia elementów żelbetowych należy użyć do prętów ze stali
o gatunku zgodnym z częścią konstrukcyjną projektu budowlano-wykonawczego.
Pręty zbrojeniowe skręcone do strzemion oprzeć w szalunku na klocki dystansowe
o wymaganej wielkości. Własności mechaniczne i technologiczne dla prętów
zbrojeniowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

4.

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone
zostały w pkt. 3 ST - część ogólna.
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań
winien być zgodny z jego przeznaczeniem i pozostawia się do uznania wykonawcy.
Sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BHP winny być niedopuszczone do wykonywania
robót.

5.

Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych
Wymagania ogólne określone zostały w pkt. 4 ST - część ogólna.
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania poszczególnych elementów robót
wchodzących w skład robót betonowych przewozić specjalistycznymi środkami
transportu dostosowanymi do przewozu betonu towarowego.
a) mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku,
b) pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość
stopniowego ich opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
c) przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest
niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek
mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub – jeżeli jest to
niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwy
transport, składowanie i wbudowanie.

6.

Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych

6.1

Deskowania i rusztowania.
Deskowanie powinno w czasie użycia zapewnić sztywność i niezmienność
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
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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.
Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna 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.
Ściany szybu windowego winny być wykonane w systemowych szalunkach i
po rozszafowaniu polaczenia płyt szalunkowych i otwory na śruby skrętne należy
wyrównać i wypełnić betonem w celu uzyskania jednolitej struktury betonu
architektonicznego jako formy wykończenia powierzchni.
6.2

Montaż zbrojenia.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać
bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów.
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubości równej grubości wymaganego otulenia. Szkielety płaskie i przestrzenne
po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z warunkami
technicznymi na zakład wiązać drutem miękkim zgodnie z obowiązująca normą.

6.3.

Roboty żelbetowe
Zbrojenie elementów żelbetowych winno być wykonane zgodnie z projektem
konstrukcyjnym przy zachowaniu wymagań wynikających z obowiązujących
norm i warunków technicznych. Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych
prętów zbrojeniowych ze stali AIII i A0 zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
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.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z obowiazujaca normą
Beton w szalunkach winien być zagęszczony przy użyciu wibratorów
wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią
do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą.
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Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej
wilgotności w ciągu min.7 dni - w przypadku użycia cementu portlandzkiego.
Dla zachowania właściwej otuliny zbrojenia należy układane w deskowaniu
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny wiązanie na podwójny
krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym przy średnicy prętów do 12 mm - o średnicy
nie mniejszej niż 1,0 mm,przy średnicy prętów powyżej 12 mm - o średnicy nie
mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia,
średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą
PN-91/S-10442. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042.
6.4

Murowanie ścian z bloczków betonowych
Przy murowaniu ścian z bloczków betonowych powinno się stosować
następujące zasady ogólne:
- do murowania należy użyć zaprawy cementowej ( bez dodatku wapna)
o marce zgodnej z projektem budowlanym.
- przestrzegać prawidłowego wiązania przy zachowaniu zasady mijania się
- spoin w dwóch kolejnych warstwach muru co najmniej o 6 cm,
-grubość spoin przy zaprawie cementowo – wapiennej powinna wynosić 15 mm
dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,
- ściany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywać z elementów jednakowej
odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie wznosząc je równomiernie na całej
długości,
- ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, z odpowiednim ich
przewiązaniem lub zostawić kotwy w co trzeciej spoinie jeżeli bloczki występują
przy ścianie trójwarstwowej.

7.

Warunki BHP przy wykonywaniu robót
Określone zostały w pkt. 1.14 ST - część ogólna.

8.

Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych

8.1

Wyroby budowlane
Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane winny posiadać wymagane atest
i świadectwa jakościowe. Kierownik budowy ww. dokumenty jest zobowiązany
zachować na budowie i okazać do kontroli inspektorowi nadzoru oraz ostatecznie
przekazać Zamawiającemu jako załączniki do odbioru końcowego.
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8.2

Elementy betonowe i żelbetowe
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi
w normie PN-S-10040:1999
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu następujących elementów robót:
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczności ( wytrzymałości) deskowania,
- sprawdzeniu szczelności deskowania,
- sprawdzeniu czystości deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania,
- zgodności wykonanego zbrojenia z projektem,
- jakości betonu użytego do betonowania,
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
- dokładności wymiarowych,
- pielęgnacji betonu w okresie twardnienia,
- w wypadkach wątpliwych badania uzyskanej wytrzymałości.
Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę cech
wytrzymałości, przebiegu twardnienia betonu, terminów rozszalowania oraz
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.
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.
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.
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Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana
przez kierownika budowy i zgłoszona do odbioru przez nadzorującego.
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach w obowiązujących normach budowlanych.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone
normy. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki.
9.

Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST-część ogólna.

10.

Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-8 -część ogólna
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.

11.

Rozliczenie robót
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia wykonanych robót podano w ST-9
-część ogólna.

12.

Dokumenty odniesienia
Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w pkt. 10 ST- część ogólna.

13.

Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy obowiązujące normy
w tym w szczególności:
PN-EN 206-1 „Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1:
Reguły ogólne i reguły dla budynków
PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukcji z betonu –
Część 1-2: Reguły ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
polskim.
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