Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

M.12.01.01

M.12.01.01. ZBROJENIE BETONU STAL KLASY A-I, A-II
1.

WST P

1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z
wykonaniem zbrojenia w ramach przebudowy mostu przez rz. Czarna Ha cza w m. Podwysokie

Jeleniewskie w ci gu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie - Malesowizna .

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres Robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
drogowych obiektów in ynierskich.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie Robót zwi zanych z
− przygotowaniem zbrojenia,
− monta em zbrojenia,
− kontrol jako ci Robót i materiałów.
Zakres Robót obejmuje wszystkie elementy podpór i murów, konstrukcje ustrojów nios cych, płyty
przej ciowe, pokrywy chodnikowe oraz konstrukcje zwi zane z wyposa eniem i obsług obiektów.
1.4.
Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST D.M.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Pr ty stalowe wiotkie - pr ty stalowe o przekroju kołowym ebrowane o rednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie spr aj ce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj ce do niej napr e w
sposób czynny.
1.5.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj
Projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST
D.M.00.00.00.
2.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1.

Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiekcie mostowym stosuje si stal klasy
AII, gatunku 18G2-b oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Własno ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pr ty okr głe, ebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg PN-H-84023/06 o nast puj cych parametrach:
−
rednica pr ta w mm
6÷32,
− granica plastyczno ci Re (min) w MPa
355,
− wytrzymało na rozci ganie Rm (min) w MPa
490,
− wytrzymało charakterystyczna w MPa
355,
− wytrzymało obliczeniowa w MPa
295.
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wydłu enie (min) w %
20,
zginanie do k ta 60o
brak p kni i rys w zł czu.
ty okr głe, ebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg PN-H-84023/01 o nast puj cych parametrach:
rednica pr ta w mm
5,5÷40,
granica plastyczno ci Re (min) w MPa
240,
wytrzymało na rozci ganie Rm (min) w MPa
370
wytrzymało charakterystyczna w MPa
240,
wytrzymało obliczeniowa w MPa
200.
wydłu enie (min) w %
24,
o
zginanie do k ta 180
brak p kni i rys w zł czu.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by zaopatrzona w atest, w którym ma by
podane:
− nazwa wytwórcy,
− oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
− numer wytopu lub numer partii,
− wszystkie wyniki przeprowadzonych bada oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
− masa partii,
− rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu pr tów (po dwie
do ka dej wi zki) musz znajdowa si nast puj ce informacje:
− znak wytwórcy,
− rednica nominalna,
− znak stali,
− numer wytopu lub numer partii,
− znak obróbki cieplnej.
2.2.
Drut monta owy
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa wy arzonego drutu stalowego tzw. wi załkowego.
2.3.
Podkładki dystansowe
Dopuszcza si stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wył cznie z betonu. Podkładki
dystansowe musz by przymocowane do pr tów.
3.
SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych
powinien spełnia wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym. W szczególno ci wszystkie
rodzaje sprz tu jak: gi tarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by sprawne oraz posiada
fabryczn gwarancj i instrukcj obsługi. Sprz t powinien spełnia wymagania BHP jak przykładowo
osłony z batych i pasowych urz dze mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie
niebezpieczne dla obsługi, powinny by specjalnie oznaczone. Sprz t ten powinien podlega kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługuj ce sprz t powinny by odpowiednio
przeszkolone.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Pr ty do zbrojenia powinny by przewo one odpowiednimi rodkami transportu, w sposób
zapewniaj cy unikni cie trwałych odkształce oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1.
Organizacja Robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b d wykonywane Roboty zbrojarskie.
5.2.

Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pr tów
Pr ty, przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji, nale y oczy ci z zendry, lu nych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pr ty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farb olejn mo na opala lampami
benzynowymi lub czy ci preparatami rozpuszczaj cymi tłuszcze.
Stal nara on na cho by chwilowe działanie słonej wody, nale y zmy wod słodk .
Stal pokryt łuszcz c si rdz i zabłocon , oczyszcza si szczotkami drucianymi r cznie lub
mechanicznie lub te przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi wymiary przekroju
poprzecznego pr tów.
Stal tylko zabrudzon mo na zmy strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra a si strumieniem
ciepłej wody.
Mo liwe s równie inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pr tów
Dopuszcza si prostowanie pr tów za pomoc kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielko
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. Ci cie pr tów zbrojeniowych
Ci cie pr tów nale y wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si przy u yciu mechanicznych no y.
Dopuszcza si równie ci cie palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgi cia pr tów, haki
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odległo od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim
poło y spoin wynosi 10 d dla stali A-III i A-II, lub 5d dla stali A-I. Na zimno, na budowie mo na
wykonywa odgi cia pr tów o rednicy d < 12 mm. Pr ty o rednicy d > 12 mm powinny by
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagi i załama elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj jednocze nie
wszystkie pr ty zbrojenia rozci ganego, nale y stosowa promie zagi cia równy co najmniej 10d.
Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spełnia warunki podane dla
haków. Nale y zwróci szczególn uwag , przy odbiorze haków i odgi pr tów, na ich zewn trzn
stron . Niedopuszczalne s tam p kni cia powstałe podczas wyginania.
5.3.

Monta zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo liwi jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
uło eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania
nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj mo na wbudowa stal pokryt co najwy ej nalotem nie
łuszcz cej si rdzy.

90

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

M.12.01.01

Nie mo na wbudowywa stali zatłuszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubo
otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu
elbetowego powinna wynosi 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 pr tów głównych lekkich podpór i pali,
− 0,03 m - dla zbrojenia głównego d wigarów,
− 0,025 m - dla strzemion d wigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów.
Układanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni wysoko w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Pr ty zbrojenia nale y ł czy w sposób okre lony w Dokumentacji Projektowej
Skrzy owania pr tów nale y wi za drutem wi załkowym, zgrzewa lub ł czy tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wi załkowy, wy arzony o rednicy 1 mm, u ywa si do ł czenia pr tów o
rednicy do 12 mm, przy rednicach wi kszych nale y stosowa drut o rednicy 1,5 mm.
6.
KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Kontrola jako ci Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj
Projektow oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow nale y przeprowadzi nast puj ce badania:
− sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem,
− sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
− sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215,
− sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nale y pobra minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki. Próbki nale y pobra z
ró nych miejsc kr gu.
Jako pr tów nale y oceni pozytywnie, je eli wszystkie badania odbiorcze dadz wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poni ej.
Usytuowanie pr tów:
− otulenie wkładek:
+ 5 mm, - 0 mm;
− rozstaw pr tów w wietle:
10 mm;
− odst p od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10 mm;
− długo pr ta mi dzy odgi ciami:
± 10 mm;
− miejscowe wykrzywienie:
± 5 mm.
Niezale nie od tolerancji podanych powy ej obowi zuj nast puj ce wymagania:
− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekracza 3%,
− liczba uszkodzonych skrzy owa na jednym pr cie nie mo e przekracza 25% ogólnej ich liczby na
tym pr cie,
− ró nica w rozstawie mi dzy pr tami głównymi nie powinna przekracza ± 0,5 cm,
− ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza ±2cm.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1.
Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 kilogram.
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Do obliczania nale no ci przyjmuje si teoretyczn ilo (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. ł czn
długo pr tów poszczególnych rednic pomno on odpowiednio przez ich mas jednostkow kg/m.
Nie dolicza si stali u ytej na zakłady przy ł czeniu pr tów, przekładek monta owych ani drutu
wi załkowego. Nie uwzgl dnia si te zwi kszonej ilo ci materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawc pr tów o rednicach wi kszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1.
Zgodno Robót z Dokumentacj Projektowa i ST
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentacj
poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2.

Projektow

i ST oraz pisemnymi

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
− pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z
Dokumentacj Projektow i ST,
− inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robót.
8.2.2. Zakres Robót
Zakres Robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

pisemne stwierdzenia Inspektora

8.3.
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zako czenia Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpocz cie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Generalnie odbiór powinien polega na sprawdzeniu:
− zgodno ci wykonania zbrojenia z Dokumentacj Projektow ,
− zgodno ci z Dokumentacj Projektow liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
− rozstawu strzemion,
− prawidłowo ci wykonania haków, zł cz i długo ci zakotwie pr tów,
− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Robót maj zastosowanie postanowienia zawarte w ST D.M.00.00.00 "Wymagania
Ogólne".
9.
PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST.D.M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.
9.
9.1.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
− zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
− przygotowanie zbrojenia na budowie,
− oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie pr tów stalowych,
− ł czenie pr tów, w tym spawane "na styk" lub "na zakład"
− monta zbrojenia przy u yciu drutu wi załkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacj
Projektow i niniejsz ST
− wykonanie bada i pomiarów
− oczyszczenie terenu Robót z odpadów zbrojenia, stanowi cych własno Wykonawcy i usuni cie
ich poza pas drogowy.
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Cena jednostkowa uwzgl dnia równie „zakłady“.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRZEPISY ZWI ZANE
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.
Projektowanie.
PN-B-06251
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-93215
Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-H-84023.06
Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.
PN-H-04408
Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1 Metale. Próba rozci gania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia
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