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I. WSTĘP 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Brachyterapii w części budynku "B" część 
południowa”, ul. Pl. Hirszfelda 12, dz. nr 9 obręb Południe. 
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot betonowych przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń 
na cele Pracowni Brachyterapii w części budynku "B" część południowa”, ul. Pl. Hirszfelda 12, 
dz. nr 9 obręb Południe. 
 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach                     
i rozliczaniu robót betonowych. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót: 

 Wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych nad pomieszczeniem 1.06 (gr.29cm), 

 Wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych pod pomieszczeniem 1.06 (gr. 28 i 25cm), 

 Wykonanie poduszek betonowych (100x35x25cm), 
 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 
umowy. 
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 
 
Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 
zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B  
– O. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi ST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST – B  – O „Wymagania ogólne”. 
 
Beton – zgodnie z normą PN-EN 206-1 „Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i 
zgodność” – materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody 
oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku 
hydratacji cementu. 
Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 
Beton stwardniały – beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom 
wytrzymałości. 
Rodzaje betonu: 

 beton lekki – o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3 

 beton zwykły – o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 
2600kg/m3 

 beton ciężki – o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3 
 
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

 Harmonogram i kolejność robot betonowych, 

 Rysunki robocze wymagane przez Inżyniera, 

 Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa, 

 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej 
części ST 

 Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej części ST 

 Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt 
przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji 
budowy należy projekt transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych 
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite 
bezpieczeństwo ludzi i wykonywanych konstrukcji. 
 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA 
ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B  – O 
„Wymagania ogólne”.  
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 

 uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 
 
Szalowanie 
Drewno do wyrobu szalunków: 

 deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków, 

 Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze powinny być 
usztywnione nakładkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm. 

 
Metalowe formy kształtowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne – zastosować 
 
Łączenie deskowań: 

 złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy 
większej niż 25 mm. 

 Środek antyprzyczepny - 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. 

 Środek używany przy demontażu 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 wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

 
Zbrojenie 
Zgodnie z SST dot. zbrojenia 
 
Składniki mieszanki betonowej 

 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 
1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z załącznikami) tak, aby przy 
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najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie. 

 Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonów lub Wykonawcy i 
wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42 % przy kruszywie grubym do 16 mm. 

 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10oC) średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 RbG (wytrzymałości 
gwarantowanej betonu na ściskanie) 

 Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową zgodnie z normą 
PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z 
załącznikami) 

 Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
(wraz z załącznikami). 

 
Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 
badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; 
wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
 
Składowanie materiałów 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 
wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
 
Pozostałe materiały 

 Beton B15 

 Beton B20 (barytobeton) 
 
oraz wszelkie inne materiały, które są konieczne do wbudowania, w celu osiągnięcia 
zamierzonych efektów 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B  – O w punkcie 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolnospadowych). 
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Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi 
drganiami na całej długości. 
 
Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 
powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń mechanicznych. 
Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robot. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B  – O w punkcie 4. 
 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 
 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 
dłuższy niż: 

 90 min – przy temperaturze + 15°C, 

 70 min – przy temperaturze + 20°C, 

 30 min – przy temperaturze + 30°C. 
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V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 
WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, 
SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B  – O w punkcie 5. 
 
Przygotowanie betonowania 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie Robot betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 
szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) 
obejmującą: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich Robot poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich Robot zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 
w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i 
PN-63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem 
oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona 
środkiem uniemożliwiającym przywarcie do deskowania. 
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Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i 
wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, 
obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.1. 
 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

 przygotowanie składników, 

 dozowanie i mieszanie składników, 

 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST.  
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane 
przynajmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 
sprawdzane przynajmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno odbywać się 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być 
krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. 
 
Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem 
Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 
 
Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy 
za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania 
składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od 
konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i 
ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych 
wytworni, zwanych betonowniami. 
 
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewożona taczkami. 
Przewóz w poziomie odbywać się powinien po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig 
towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami 
dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu należy stosować wózki o 
napędzie elektrycznym. 
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Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując 
rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie 
nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub przyczepach 
samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne 
odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę 
długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów 
i kąty nachylenia kolan. 
 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 
być większa niż 0,75 m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 
deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 
betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy 
zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w 
deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robot. Po zakończeniu betonowania należy 
zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
 
Układanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20oC 
powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są stosowane 
środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od 
wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. Stosuje się 
trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

 Poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu, ten sposób 
stosuje się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia 
jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem 
wiązania poprzedniej warstwy. 

 Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych 
powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi 
warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się 
w ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do 
położonych niżej, 

 Warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego 
wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 
przy wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań 
oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą 
roboczą. 

 
Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o 
konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, 
tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu 
rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. W 
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przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą za pomocą 
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 i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 
grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
należy wibratory wgłębna. 

Słupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się 
zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku 
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo – 
kauczukową a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenia wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbywać 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 przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy 
betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, 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 przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, 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 0,3 – 0,5 m, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
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 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie 
wibratorów pogrążalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w 
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania 
ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola 
oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy 
buław o rożnych parametrach. Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w 
elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu 
należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w gorę, bo promień skuteczności wibracji nie jest 
jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, 
aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać 
deskowania ani zbrojenia. Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem 
słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez 
zanurzenie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką bez 
raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie 
powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i 
ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się 
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń 
deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. 
Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po 
powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane 
uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami 
wibracyjnymi.  
Mieszankę betonową można zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty 
odpowietrzające. Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. 
Mają one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek 
betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, 
którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania 
bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym 
zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednia zaprojektowane. 
 
Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C i nie 
wyższych niż +30°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
do – 5oC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
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ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania 
w czasie ulewnego deszczu – należy przed rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce 
robot za pomocą mat lub folii. 
 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 
procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią dobową 
temperaturę + 5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w 
deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robot 
betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w dokumentacji technicznej należy określić 
właściwa organizację i technologię wykonania tych robot. W razie konieczności należy ustalić z 
Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 
5°C, do –3, poniżej –3 do –10 oraz poniżej –10 do –15°C. 
 
Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej –15C na wolnym powietrzu. 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – 
zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: 

 zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie 
na cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań 
porównawczych, 

 dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków 
dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych 
badań laboratoryjnych, 

 podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 
temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 
układania w deskowaniu, 

 osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu 
zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas 
niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

 ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w 
przypadkach technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego 

 wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w 
cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka nie 
niższej niż + 100°C 

 
Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu 
wybranym przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy 
konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy których nie można zapewnić 
dojrzewania betonu lub gdy w deskowaniu ma być układana mieszanka betonowa o stosunku 
wodno-cementowym w/c mniejszym niż 0,55 – świeży beton należy chronić przed dopływem 
wilgoci z zewnątrz szczelnymi osłonami aż do czasu uzyskania przez niego pełnej 
mrozoodporności. 
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Jeżeli spadek temperatury poniżej –3oC jest spodziewany w okresie dłuższym niż 3 dni, lecz 
poniżej 10 dni, licząc od chwili zakończenia betonowania, to należy chronić beton przed 
napływem wilgoci z zewnątrz przez stosowanie właściwych w danym przypadku materiałów 
ciepłochronnych, jak maty słomiane, papa itp., nie zanieczyszczających jednak powierzchni 
świeżo ułożonego betonu. 
 
Jeżeli spadek temperatury poniżej –30°C spodziewany jest przed upływem 3 dni, licząc od chwili 
zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie układania mieszanki betonowej w 
deskowaniu, to należy układać mieszankę betonową o podwyższonej temperaturze i 
niezwłocznie ochronić zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła. W przypadku 
wykonywania z betonów monolitycznych konstrukcji cienkościennych zaleca się stosować 
przyspieszone dojrzewanie betonu w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. 
/pozwala to na uzyskanie przez beton w krótkim czasie wymaganej wytrzymałości na ściskanie 
oraz zapewnia stateczność konstrukcji po usunięciu deskowania. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz 
sprawdzić jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem 
śniegiem odpowiednimi osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane 
śniegiem, to przed ułożeniem mieszanki betonowej śnieg i lód należy usunąć. Szczegółowe 
informacje dotyczące wykonywania robot betonowych w okresie obniżonych temperatur są 
podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88. 
 
Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
później niż po 12 godz. Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze +15°C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami z 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 
 
Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, 
a także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone z Projektantem. W 
konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować: 

 w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

 w słupach – w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 
monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 
do 2h od zabetonowania tych słupów i ścian, 
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 w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w 
środkowej części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie 
przygotować do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukania wodą. 
 
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

 chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

 utrzymywać w stałej wilgotności: 
- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 
- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 
- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. 
Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 
h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli 
temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 
desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys 
i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 
36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze 
poniżej +100°C powinien być odpowiednio przedłużony. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

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

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 
niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. 
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VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B  – O w punkcie 6. 
 
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

 deskowań 

 zbrojenia 

 jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 

 dozowania składników mieszanki betonowej, 

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 cech wytrzymałościowych betonu, 

 prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji, 

 wykonania i kompletności połączeń, 
 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach 
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż : 1 
próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
 
Badania kontrolne betonu 
Badanie wytrzymałości betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie 
mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki 
pobrane i badane jak wyżej 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 betonu. W 
przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie 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 niż 28 dni. 
 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
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nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Próbki przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się 
również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Badanie mrozoodporności betonu 
Dla określenia mrozoodporności 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 wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
wieku 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się również badać mrozoodporność na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-EN 206-
1:2003, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a 
badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 
 
Badanie wodoszczelności 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 
zbetonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu – po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 
28 dni zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 6 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.6 
MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza się oznak 
przesiąkania wody. 
 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających 
co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B- 06250 
nie powinna przekraczać: 

 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

 przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających: 

 
Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 
Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i 
wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od 
określonych w Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

 długość przęsła ± 2 cm, 

 oś podłużna w planie ± 3 cm, 
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 wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm, 

 grubość płyty pomostu ± 0,5 cm, 

 rzędne wysokościowe ± 1 cm. 
 

Tolerancja dla fundamentów: 

 usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50 mm, 

 wymiary w planie ± 30 mm, 

 różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ± 20 mm, 

 różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych ± 30 mm, 

 różnice głębokości ± 0,05 h i ± 50 mm. 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B  – O w punkcie 7. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B  – O w punkcie 8. 
 
Odbiór Robot zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru Robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robot 
Zakres Robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
 
Odbiór końcowy konstrukcji 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robot betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robot 
zawartych w umowie. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy, 

 dziennik budowy, 

 protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 

 protokoły z odbioru robot zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 
konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

 
Sprawdzenie jakości wykonanych robot obejmuje ocenę: 



52 

 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 
szczelin dylatacyjnych  

 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 
wad i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna 
być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% 
przekroju danego elementu; zbrojenie główna nie może być odsłonięte. 
 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy: 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 206- Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 1:2003/A2:2006 
(U) Zmiana A2 
PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 
otwartej strukturze 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa 
PN-75/M-70056 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. Wzorce 
mikrosekundowe 
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - 
Oznaczanie liczby odbicia 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 
nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe. 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
PN-EN 992:1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o 
otwartej strukturze 
PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 
zwartej strukturze 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
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PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 

 


