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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w 

obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to. iż projektant sporządzający dokumentację projektową i 

odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 

dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 

 1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej. 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

 

 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1.8 t/m wykonany z cementu, wody. kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R,,G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność   

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 



2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2  Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują 

odpowiednie polskie normy. 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego klasy: 

- dla betonu klasy C12/15, C16/20 - klasa cementu 32,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 

jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-

EN 196-6:1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut. 

- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm. 

- wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 

w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 

normami. cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 

o szczelnym dachu i ścianach): 

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 

zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

 2.1.2. Kruszywo 
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 składowym oddzielnie składowane na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 

wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-

06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 

podział na nie powinna przekraczać 5%. a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe 

niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między piętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Do betonów klas C16/20 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 

50. o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod 

warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki 

badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1%. 

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%. 

- wskaźnik rozkruszenia: 

· dla grysów granitowych - do 16%. 

· dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

- nasiąkliwość - do 1,2%. 

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%. 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%. 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0.1%. 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%. 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 

PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w 

stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm-14-19%. 

- do 0,50 mm-33-48%, 

- do 1.00 mm -53-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do l ,5%. 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

- zawartość związków siarki - do 0.2%. 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%. 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 

PN-B-06714.26. 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-606714.12. 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola 

wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-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 

normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym. 

- uplastyczniającym. 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco-uplastyczniających. 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%. spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150): badanie wg normy PN-B-06250, 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak. aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych trakcji kruszywa grubego ustalany 

doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie 

okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 

zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 

mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 

od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką. przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru 

Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową 

należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 

wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 

wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w 

literaturze fachowej. 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 R,.'. Zawartość powietrza w 

mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających. 

- wartości 3,5-5,5% -dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 

16 mm. 

- wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od 

plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 

przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie 

metody badania: 

- metodą Ve-Be. 



- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 

PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej 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 wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 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 

Inspektora nadzoru. 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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 

 5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

- 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 tych przerwach, sposób pielęgnacji betonu. 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót 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 robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw. rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do 

mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody. 

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 

raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on 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. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 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 pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8.0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach 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 oczepów. gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0.65 odległości między piętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać 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 (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- 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. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie 

roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 

zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 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 

szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym 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, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 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 robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga to zgody Inspektora 

nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 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 zabezpieczyć 

miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami 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 zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia 

+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 co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 

być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu 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-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. 

 

5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno wytrzymałościowych Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia 

z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 



- szybkość betonowania. 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu. 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 

styków deskowań belek i poprzecznie. sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 

projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie 

elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.1 Badania kontrolne betonu 
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: 

- l próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m betonu. 

- 3 próbki na dobę. 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się. przygotowuje i bada w okresie 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 niespełnienia 

warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 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 o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-

06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden 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 okresie 90 dni zgodnie 

z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy 

stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 

betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany 

stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

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 należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-

06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy 



spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 

inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 

opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne. konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu. 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

 
6.2. Tolerancja wykonania 

 

6.2.1. Wymagania ogólne 
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 

w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi. 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. 

- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 



stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 

6.2.2. System odniesienia 
- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji NI. 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.4. Słupy i ściany 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji NI. 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 

stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1. 

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L <- 30 m. 

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m. 

± 0.10 (L+500) przy L z 500 m. 

- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 

wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

± h/400 przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 

być większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 

budynku na wysokości Σh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 

większa niż: 

Σhi /300 √n przy klasie tolerancji N1. 

Σhi / 400 √n przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.5. Belki i płyty 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 

niż; 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 

niż: 



± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1. 

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 

większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy Hi s 20 m. 

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

± 0.2 (Hi+200) przy H > 100 m. 

 

6.2.6. Przekroje 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 

niż: 

± 0.04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0.04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 0.02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1. 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1. 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0.2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1. 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie 

powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1. 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 



- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1. 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.8. Otwory i wkładki 
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkf 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 

się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji. 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem. 

- oczyszczenie deskowania. 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych. 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 



- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów. 

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 



PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 

prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 

rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 

mval/dm metodą wersenianową. 

PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 

siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-

hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków Oznaczanie siarkowodoru i 

siarczków rozpuszczalnych metodą tiomeikurymetryczną 

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania 

chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 

PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-N-02251 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001. 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 

 

10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

ST 000 – Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące   

wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w 

budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1. Znaczy to. iż projektant sporządzający dokumentację projektową i 

odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 

dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 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. 

 

 1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy 

Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia. 

- montażem zbrojenia, 

- kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów. konstrukcje 

szkieletowe. płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 

obiektów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o 

przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji 

betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 

AIIIN. gatunku RB500W oraz stal klasy Al, gatunku St3SX 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 



Pięty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W (Aprobata Techniczna IBDiM Ni AT/2001-04-1 

115) o następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 5÷16 

- granica plastyczności R.. (min) w MPa 500 

- wytrzymałość na rozciąganie R,„ (min) w MPa 550 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

- wydłużenie (min) w % 10 

- zginanie do kąta 60 brak pęknięć i rys w złączu 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach: 

- średnica pręta w mm 5,5÷40 

- granica plastyczności R.. (min) w MPa 240 

- wytrzymałość na rozciąganie R,„ (min) w MPa 370 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

- wydłużenie (min) w % 24 

- zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni  

czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane: 

- nazwa wytwórcy. 

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii. 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, masa 

partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy. 

- średnica nominalna. 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer pai1ii. 

- znak obróbki cieplnej. 

 

2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 

2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 



osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 

4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i mchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić ze rdzy, luźnych płatków rdzy. 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyście preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza 

się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu 

należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzona można zmyć 

stłumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne 

sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 

położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane 

z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 

zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 

zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 

powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 

szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 

wyginania. 

 

 

 

 

 



5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 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 niełuszczącej 

się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słone) wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0.07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych. 

- 0.055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych. 

- 0.05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali. 

- 0.03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów. 

- 0.025 m - dla strzemion ram. belek, podciągów i zbrojenia płyt. gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów 

należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m. przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 

słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych 

prętów - na przemian. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 

badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215. 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 

rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5mm. nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny. 

- rozstaw prętów w świetle: 10mm. 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm, 

- długość pręta między odgięciami: ±10mm. 

- miejscowe wykrzywienie: ±5mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1mm (wzajemne odległości mierzone w 

przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące 

wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%. 



- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pięcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pięcie. 

- różnica w rozstawie między piętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm. 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 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 od wymaganych w 

dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion. 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów. 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 9 

 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji. 



- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych. 

- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 

-montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja 

projektowa i niniejszą ST. 

- wykonanie badań i pomiarów. 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

IDT-ISO 6935-2:1991 

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:l999 

PN 82/H-932I5 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  

Poprawki: 1. BI4/91 póz. 27 2. Bl 8/92 póz. 38 

Zmiany 1. Bl 4/84 póz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania- 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji. 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji techniczne] 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i 

odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 

dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

murów zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie: 

- ścian z bloczków betonowych 

- ścian z betonu komórkowego 

- ścian z cegły pełnej, 

- kominów wieloprzewodowych z cegły pełnej 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

-Wymiął y l = 250 mm. s = 120 mm, h = 65 mm 

-Masa 3.3-4.0 kg 

-Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

-Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 

10% cegieł badanych. 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 10.0 MPa 

- Gęstość pozorna 1.7-1,9 kg/dm3 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0.52-0.56 W/mK 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 C i odmrażania - brak uszkodzeń po 

badaniu 

- Odporność na uderzenie powinna być taka. aby cegła puszczona z wysokości 1.5m na inne cegły nie 

rozpadła się. 



2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

- Wymiary jak póz. 2.2.1. 

- Masa 4.0-4.5 kg. 

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

- Odporność na uderzenie powinna być taka. aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpadła się na kawałki: może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59x24x24 cm. 59x24x12 cm. 

Odmiany: 05, 07. 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

2.4. Bloczki betonowe klasy 15 
Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999. 

_ Wymiary: l=240mm, s=380mm, h=120mm. Masa - ok. 25 kg 

_ Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa 

_ Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3 

_ Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń 

po badaniu. 

_ Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999. 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:          ciasto wapienne:               piasek 

       1                      1                                  6 

       1                      1                                  7 

       1                      1,7                               5 

cement:    wapienne hydratyzowane:      piasek 

       1                      1                                  6 

       1                      1                                  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:             ciasto wapienne ;              piasek 

       1                      0,3                                  4 

       1                      0,5                                 4,5 

cement:    wapienne hydratyzowane:         piasek 

       1                      0,3                                 4 

       1                      0,5                                4,5 

 

 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej  

 

przygotowaniu tj. ok- 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 



żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5 C. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 

3. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 4. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. oraz 

dodatkowo: 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

-Przy murowaniu cegła suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej O C. 

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

- 17 mm. a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm. a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 

zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły. należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna 

być wykonana z cegły jednego wymiaru 

b) Połączenie mm ów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 

się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

 

5.2. Mury z bloczków betonowych 
Mury z bloczków betonowych murować stosując zasady jak dla murów z cegły pełnej. 



 

5.3. Mury z betonu komórkowego 
Mury z betonu komórkowego wykonuje  się według ogólnej zasady wiązania cegieł. W narożnikach, 

filarach międzyokiennych i międzydrzwiowych występuje często konieczność stosowania elementów 

ułamkowych. Jako elementy uzupełniające należy stosować cegły modularne, cegły kratówki lub 

cegły uzupełniające produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki 

w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami prostopadle do lica ścian. W ścianach zewnętrznych 

jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjność cieplną, pustaki układa się szczelinami równolegle do 

lica ścian. W ścianach zewnętrznych warstwowych, w których izolacyjność cieplną zapewnia 

styropian lub wełna mineralna, układ szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunięcie 

spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku murów z cegieł, 50 mm. Z uwagi na sposób 

wykonania spoin wspornych rozróż nia się: 

- murowanie na zwykłe spoiny grubości od 8 do 15 mm 

- murowanie na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm 

-murowanie na spoinie 1-3mm przy użyciu przy użyciu zapraw klejowych. 

Z uwagi na rodzaj złącza pionowego między pustakami rozróżnia się łączenia: 

- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych pustaków 

- na suchy styk 

- na pióro i wpust 

-Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o 

odpowiednim kształcie. 

 

5.3. Murowanie przewodów kominowych 
Przewody kominowe murować o przekroju kwadratowym lub prostokątnym o stosunku boków 2:3. 

Wielkość dostosować do przeznaczenia przewodu i efektywnej wysokości komina. Minimalne 

wymiary zostały określone w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Najmniejszy wymiar kanału wentylacyjnego murowanego to 14cm x 14cm. Kominy 

murować zgodnie z zasadami murowania z cegły ceramicznej pełnej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły. 

- liczby szczerb i pęknięć. 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki sprawdzające materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

 

 

 

 



6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót minowych powinny stanowić następujące dokumenty 

Odchylenia1 od pionu 

- na wysokości 1m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

a) dokumentacja techniczna. 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę. 

g)ekspertyzy w przypadku gdy były wykonane przed odbiorem budynku 

 

8.2. Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót murowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów pow. 

Użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-85/B-12069:1988 Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST 003 

 

USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

l. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników betonowych typu ulicznego i typu drogowego 

(wtopionych) na ławach betonowych, żwirowych, tłuczniowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z normami oraz określeniami 

podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.4.2. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 

znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: 

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, 

b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 

c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

 

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 

powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

000 Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową. Materiały do wykonania robót powinny być 

zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

– krawężniki betonowe, 

– piasek na podsypkę i do zapraw, 

– cement do podsypki i do zapraw, 

– wodę, 

– materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

– krawężnik może być produkowany: 

a) z jednego rodzaju betonu, 



b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 

całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 

minimalną grubość 4 mm), 

– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 

deklarowanymi przez producenta, 

– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 

określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz 

ze złączem wynosi 1000 mm, 

– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 

chemicznej, 

– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 

układanie lub ryglowanie (przykłady w zał. 1), 

– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2), 

– rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3): 

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i 

pobocza). 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 

 

 



 

 
2.2.3.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 



typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. Krawężniki 

betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 

grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową 

– piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112, 

b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-

B- 11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-88/B-32250. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego 

wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i 

dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i B10 wg 

PN-88/B- 06250, 

b) ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111, 

c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 000 Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy 

pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 

 

 

 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne"pkt 5 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 

informacji podanych w załącznikach. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. wykonanie ławy, 

3. ustawienie krawężników, 

4. wypełnienie spoin, 

5. roboty wykończeniowe. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 

Inżyniera: 

– ustalić lokalizację robót, 

– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 

5.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 

uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.4.2. Ława żwirowa 

Ławę żwirową o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i 

zagęszczenie go, polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 

dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.4.3. Ława tłuczniowa 

Ławę należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić 

polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie 

zagęścić. Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać 

dwuwarstwowo ,starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.4.4. Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony 

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

 

5.5. Ustawienie krawężników betonowych 

5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm 

lub zwiększone do 16cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po 

ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z 

piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 



5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowopiaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.4. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 

szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

- odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w punkcie 2 (tablicy 1), 

– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostałych materiałów 

stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować właściwości, określone 

w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 

szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny 

górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 

mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 

b) wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 



Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm, 

d) zagęszczenie ław z kruszyw. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia 

poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy, 

e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 7 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m bieżący ustawionego krawężnika. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 000 Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie koryta pod ławę, 

– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 

– wykonanie podsypki, 

– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji 

projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 



– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprzętu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 

1340:2004 i PNEN 1340:2004/AC 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki  betonowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymieniowych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej. Betonowa kostka  stosowana jest do układania 

nawierzchni: 

- dróg i ulic lokalnego znaczenia, 

- parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży, 

- chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka  - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 

produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 000 Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Kostka betonowa  - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki  w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać: 

- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki betonowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 



Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 

(w ocenie tatystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 

nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-

B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 

więcej niż 4 mm. 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 

niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B- 19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 

kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 

zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, 

a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 

palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 

można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do 

zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 

wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 

 

 

 

 

 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport betonowych kostek  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 

stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to 

nawierzchnię z kostki betonowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego 

ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w 

uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 

zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być 

przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST D- 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża”. 

 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, 

obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 

- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

-podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w 

dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 

określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek można stosować krawężniki uliczne betonowe wg 

BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

 

5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 

kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 



ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca 

powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do 

badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 

600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań 

przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 

niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 

pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 



geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie 

tam, gdzie poleci Inżynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 


