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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – BETONOWANIE KONSTRUKCJI
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru prac budowlanych dla zadania:
„Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej- utworzenie Centrum
Kopernikowskiego” na działce nr ew. gr. 881/2 położonej w miejscowości Czarna.
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 objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą wykonanie betonowania:
– betonowanie ściany oporowej,
– betonowanie otworów w stropie.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych.
1.4.2 Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.3 Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.4 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy
w stanie suchym.
1.4.5 Klasa betonu – symbol literowo - liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w MPa
1.4.6 Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rbg – wytrzymałość uzyskania w wyniku
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodnie z normą PN-06250
1.4.7 deskowanie (szalowanie):
a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych krawędziami
b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym betonem;
stosowane przy produkcji elementów budowlanych.
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami
podanymi w ST B - 00 Część ogólna.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.
2. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są
materiały do zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi
materiałami dla niniejszej specyfikacji są:
2.1. Beton
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać z betonu klasy B-20, podkład betonowy pod
uzupełnienie posadzki z betonu klasy B-10.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego:
- wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania składników,
- nasiąkliwość nie większa niż 4 %
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy od
20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania.
- mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię betonu
winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego materiału
z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
- czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz. a w
przypadku temperatury powietrza powyżej 20ºC – 0,75 godz.
- cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 32,5.
- przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu
wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. początek wiązania po
upływie 60 min. i koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na plackach –
normalna.
- sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 %,
- do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości.
Workowany cement składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i ścianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - do terminu
ważności podanego przez producenta.
2.2. Kruszywo
- Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa nie
powinna być niższa od klasy betonu.
- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia
- odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
2.3. Woda
- Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN- 88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw. Można stosować
wodę pitną wodociągową
2.4. Piasek
Piasek nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.
2.6. Deskowanie
Szalunki pod płytę stropową, wieńce, nadproża, rdzenie wykonać z deskowań systemowych
drobno bądź wielkowymiarowych.
2.7. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 część ogólna
3. Sprzęt
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się możliwością
korzystania z n/w sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania ST jakość robót:
- samochody do transportu mieszanki betonowej
- wibratorów wgłębnych do betonu
- środka transportowego
- piły tarczowej
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP.
4. Transport
4.1 Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności
masy i zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami").
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu;
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+ 15° C,
- 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C,
- 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C.
5. Wykonanie robót
5.1 Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN63/B-06251
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonanie przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienności kształtu elementów wbudowanych w
betonową konstrukcję (marki, kotwy itp.),
- czystość deskowań,
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie,
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

5.2. Deskowanie
Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić
obciążenia wywołane:
- masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych
- masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od
opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania
- masą zbrojenia konstrukcji
- masa robotników zatrudnionych przy robotach
Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie
powinno się odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń.
5.3 Betonowanie
5.3.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementów konstrukcyjnych, może być
produkowana wyłącznie przez wyspecjalizowaną wytwórnię która zapewni spełnienie w sposób
ciągły wymagań jakościowych określonych w ST i powołanych normach. W przypadku, gdy
wytwórnia samodzielnie przygotowuje recepturę betonu na podstawie wymagań określonych w
Dokumentacji Projektowej i ST, wówczas odpowiada w pełni za uzyskanie wymaganych
właściwości betonu. W przypadku, gdy wytwórnia przygotowuje mieszankę betonową na podstawie
receptury przekazanej przez Wykonawcę, wówczas odpowiada za zgodność przygotowanej
mieszanki z recepturą.
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy należy przestrzegać wymagań:
- dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%,
- dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności,
- dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%
- urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu
bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,
- konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,
- badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie
w warunkach budowy
5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m, od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocy rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m),
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 4cm, zagęszczając j ą wibratorami
wgłębnymi,
- przy wykonaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem, należy stosować
wibratory wgłębne.
- Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne.
5.3.3. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o średnicy
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m,
- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
- Czas zagęszczania wibratorami powierzchniowymi lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sęk.
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak.
5.3.4. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym
przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie
cienkiej warstwy za czynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20° C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy, unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.3.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5° C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w
temperaturze do -5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C
w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła, w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być
wyższa niż +35° C. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00
6.1. badanie kontrolne deskowań.
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie:

- jakości użytych materiałów
- dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia
- szczelności deskowania
- powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu
6.2. badania kontrolne betonu
Badania powinny obejmować: badanie:
- składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)
- mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza)
- badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność,
przepuszczalność wody)
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niż:
- 1 próbka na 50 m3 betonu
- 1 próbka na 100 zarobów
- 3 próbki na dobę
- 6 próbek na partię betonu
Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane próbki
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić
badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
6.2. Tolerancja wykonania.
6.2.1 – deskowania
- odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm
- od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań – 3 mm
- dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm
- dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 10
mm
- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm
- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm
- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ± 10 mm
- dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ± 15 mm
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST B-00 część ogólna
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
8. Odbiór robót.
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały
pozytywne wyniki.
Odbiorowi podlegają:
- deskowanie
- zbrojenie
- wykonanie elementów konstrukcyjnych

- wykonanie izolacji
- jakość betonu
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
10. Przepisy związane
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-8 7/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy l określenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek do betonu.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-0626] Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu "N".
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

