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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące realizacji robot betonowych i żelbetowych dla tematu „Budowa boiska
przy Gimnazjum w Siemoni. Działki nr: 433/3, 572, Gmina Bobrowniki, obręb
Siemonia”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umo liwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót
betonowych i żelbetowych:
- mury oporowe, żelbetowe
- schody żelbetowe
- trybuny
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują
przy realizacji umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są
przewidziane w projekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe u yte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i ST-01.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-01.00.00.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów
betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji
Zarządzającego realizacją u mowy.

1.6. Dokumentacja, którą nale y przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być
zgodna z zasadami podanymi w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczać
będzie następujące informacje:
- Harmonogram i kolejność prac betonowych,
- Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
- Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,
- Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione
w dalszej części opracowania,
- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej
części opracowania.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST- 01.00.00
2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz
pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5.
2.2.2. Płyty deskowania:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5,
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe,
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o
stałej lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających
w powierzchni betonu otworów o średnicy większej ni 25 mm.
2.2.3 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.
2.2.4. Środek u ywany do demonta u deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zapłonu w y szej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne należy wykonać z ebrowanych prętów zbrojeniowych ze
stali A III

2.3.2. Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają
służyć.
2.4. Składniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie
wolno stosować żadnych materiałów zamiennych.
1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005.
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000.
2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków
organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B32250.
2.4.3. Kruszywo
A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie
z WTWO rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym
opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.
Przed u yciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane.
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %.
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni
0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nale y u ywać wiru naturalnego, mieszanki
wiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów,
zawierających nie więcej ni 15% płaskich bądź wydłu onych ziaren
(długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym
ni 0.063mm nie powinny przekraczać 2%. D) Mrozoodporność kruszywa:
Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających
i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów nale y stosować zgodnie z zaleceniami
laboratorium.
Domieszki winny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt
6.4.1.4.

Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powy szymi wymaganiami.
Domieszki powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano
domieszkę.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 01.00.00
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań
pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01.00.00
4.2. Transport materiałów
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania
elementów wchodzących w skład robót betonowych mo na przewozić
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nale y stosować
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek.
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie
może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji
wytwórcy betonu i Inspektora nadzoru.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania podano w ST-01.00.00

MUR OPOROWY
Ze względu na znaczną ingerencję w skarpę należy wykonać mur oporowy.
Murek w formie murka betonowego gr.20cm zbrojonego z uwagi na skurcz betonu
prętami fi10 i strzemionami fi8 co25cm.
TYP II w formie kątowej elbetowej ścianki oporowej zbrojonej prętami fi10 i fi8 co
20cm i zbrojeniem podłużnym fi8 co 25cm.

Z uwagi na znaczną długość murki podzielono dylatacjami, Poszczególne
zdylatowania części murka łączyć ze sobą za pomocą dybli stalowych z gładkich
prętów fi20 montowanych w sposób umo liwiający poziomą pracę murka.
Krawędzie elementów elbetowych sfazować na 10mm.
SCHODY TERENOWE
Schody należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących schodów, to
powinny one spełniać następujące wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inżyniera:
a) szerokość podnóżka stopnia
− schody dla ruchu pieszego, min. 35 cm
−schody dla służby utrzymaniowej, min. 24 cm
b) wysokość czoła stopnia
- schody dla ruchu pieszego, max. 17,5 cm
−schody dla służby utrzymaniowej, max. 20 cm
c) szerokość użytkowa schodów
−schody dla ruchu pieszego, min. 75 cm
−schody dla służby utrzymaniowej, min. 75 cm
d) liczba stopni w biegu
−schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni
−schody dla służby utrzymaniowej nie określa się
e) szerokość spocznika
−schody dla ruchu pieszego, min. 80 cm
−schody dla służby utrzymaniowej nie określa się
f) wysokość balustrady od płaszczyzny
−stopnia do wierzchu poręczy od 0,9 do 1,1 m
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2].
Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową
i SST, przy uwzględnieniu:
a) betonowania schodów „na mokro” - wg PN-B-06250 [3]
i PN-B-06251 [4], z wykonaniem deskowania wg PN-B-06251 [4],
b) wykonania schodów z elementów prefabrykowanych - na odpowiednio
przygotowanym podłożu oraz z wypełnieniem spoin między elementami zaprawą
cementową odpowiadającą wymaganiom PN-B-14501 [8],
Przy wykonywaniu schodów dla służby utrzymaniowej na skarpie ze stopni
prefabrykowanych można wykorzystać rozwiązanie podane w „Katalogu
powtarzalnych elementów drogowych” [34], karta 03.17.
Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mało ustaleń, to balustradę
należy wykonać ze słupków umieszczonych w fundamencie betonowym oraz
poręczy.
Maksymalna odległość słupków powinna wynosić 2 m.
Przy wykonywaniu balustrad schodów dla służby utrzymaniowej można korzystać z
rozwiązania podanego
w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” [34],karta 03.18.
W przypadku wykonywania złącz spawanych elementów balustrady powinny one
odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [24].

Izolację elementów przysypywanych gruntem należy wykonywać zgodnie z
dokumentacją projektowąi SST.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to jako materiały
izolacyjne można stosować lepik asfaltowy, emulsję asfaltową i inne materiały
izolacyjne sprawdzone doświadczalnie.
TRYBUNA ŻELBETOWA
Trybuna żelbetowa została zaprojektowana jako płytowa żelbetowa szerokosci
120cm. Elementy te wylewane na gruncie z betonu B25 zatarty na gładko i
zbrojony przypowierzchniowo z siatki Q188 stal Bst500.
Krawędzie płyty zostały wzmocnione żebrami żelbetowymi wylewanymi razem z
płytą. Poszczególne zdylatowana części trybun łączyć ze sobą za pomocą dybli
stalowych z gładkich prętów fi20 montowanych w sposób umożliwiający poziomą
pracę płyty trybuny.
Krawędzie elementów elbetowych sfazować na 10mm.
Dylatacje:
Z Uwagi na wymiary trybuny została ona zdylatowana na mniejsze części.
Krawędzie dylatacji wzmocnić żebrami i osadzić w nich dyble z prętów fi20 wg
detalu. Maksymalny rozstaw dybli 50cm. Górne krawędzie płyty przy dylatacji
sfazować na 1cm.
Podczas szalowania płyty pamiętać o fazowaniu krawędzi płyty żelbetowej.
Sfazowanie wykonać na min 1cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01.00.00
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: szalunków, zbrojenia, cementu i
kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki
betonowej przed wbudowaniem, sposobu uło enia betonu i jego zawibrowania,
dokładności prac wykończeniowych, pielęgnacji betonu.
6.2. Kontrola jakości betonów
Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni
betonu, cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i
wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych
niniejszym działaniem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bie ącą dokumentację
badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC),
rozdział 6.
7.

OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania pomiarów, określającą zakres prac wykonywanych w
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji przetargowej
przedmiar robót.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót.

8.

ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji
technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
9.

PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST01.00.00 Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe obejmują:
o wytyczenie geodezyjne i pomiary,
o dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
o prace pomiarowe,
o przygotowanie i monta zbrojenia oraz marek,
o wykonanie niezbędnych prac ziemnych,
o wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań,
o dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem,
pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi.
o pomiary geodezyjne powykonawcze,
o wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłok,
o usunięcie deskowań
o prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie o będących własnością wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu
budowy
o badanie przewidziane w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE
WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne :
Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
Rozdział 5 - Deskowania
Rozdział 6 - Roboty Betonowe
Rozdział 7 - Zbrojenia
Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane.
Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

