Beto ustroju niosącego w elementach grubości  60 cm

M-13.01.05

M-13.01.05

BETON USTROJU NIOSĄCEGO W ELEMENTACH GRUBOŚCI
60 CM

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej ST)
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu ustroju niosącego w ramach zadania „Most dla pieszych w
Czekarzewicach II”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu konstrukcyjnego w elementach
ustroju niosącego o grubości <60 cm.
Roboty dotyczą wykonania płyty pomostu zespolonego. Klasa betonu zgodna z dokumentacją projektową.
Roboty obejmują również wykonanie dylatacji pozornych wypełnionych kitem elastycznym w betonie zabudów
gzymsowych i chodnikowych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej
ST są
i D-M-00.00.00 [1] oraz ST M.13.01.00[2], pkt 1.4.

zgodne

z

obowiązującymi

polskimi

normami

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 [1], pkt 1. oraz ST M-13.01.00. [2].
2.MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00 [1], pkt 2.
2.2.Składniki mieszanki betonowej
Wymagania dla składników mieszanki betonowej i skład mieszanki betonowej - wg ST M-13.01.00. [2] jak dla
betonu odpowiedniej klasy i nasiąkliwości ≤ 5%. Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1:2003[3] i PN-B06265:2004 [4]: XC4+XF4.
3.SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano - wg ST M.13.01.00,[2] pkt 3.
4.TRANSPORT
Warunki transportu składników mieszanki betonowej wg ST M.13.01.00 [2], pkt 4.
5.WYKONANIE ROBÓT
Warunki wykonania robót wg ST M.13.01.00 [2], pkt 5., jak dla betonu odpowiedniej klasy.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości robót wg ST M.13.01.00 [2], pkt 6, jak dla betonu odpowiedniej klasy.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny) betonu konstrukcyjnego odpowiedniej klasy wbudowanego
w element ustroju niosącego na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
8.ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót wg ST M.13.01.00.[2] pkt 8.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady odbioru prac
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
–
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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–
oznakowanie robót,
–
dostarczenie materiałów i sprzętu,
–
wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i rusztowań),
–
wykonanie operatów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robót nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń,
–
opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,
–
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
–
oczyszczenie deskowania,
–
przygotowanie i transport mieszanki,
–
ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
–
przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
–
wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,
–
wykonanie przerw dylatacyjnych,
–
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacją projektową 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 wymaganych w specyfikacji technicznej,
–
odwiezienie sprzętu.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)
1.
D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
2.
M-13.01.00 „Beton konstrukcyjny”
2a. M.19.01.01 Krawężnik
10.2. Normy
3. PN-EN 206-1:2003
4. PN-B 06265:2004

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