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1. PRZEDMIOT  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro związanych z rozbudową budynku Szkoły Podsta-
wowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna. 

2. ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, reali-
zacji i odbiorze robót wymienionych w punkcie 3. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót zbrojarskich dla zadania 
jw.    i obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z : 
� z przygotowaniem zbrojenia, 
� montaŜem zbrojenia, 
� kontrolą jakości robót i materiałów. 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

1) przygotowanie zbrojenia podłuŜnego wieńców z  4 prętów φ 12 ze stali A-III (34GS) połączonego  strzemiona-

mi φ 6 co 25 cm ze stali A-0 (St0S), 

2) przygotowanie zbrojenia podłuŜnego ław fundament. z  4 prętów φ 12 ze stali A-III (34GS), zbrojenia poprzecz-

nego ław z  prętów φ 12 co 25 cm ze stali A-III (34GS) oraz strzemion φ 6 co 25-30 cm ze stali A-0 (St0S), 

3) przygotowanie zbrojenia stóp fundamentowych z  prętów φ 12 co 20 cm ze stali A-III (34GS), 
4) przygotowanie zbrojenia wszystkich Ŝelbetowych elementów konstrukcyjnych w tym: zbrojenia podporowego 

stropów, uzupełniających wylewek stropowych, ram konstrukcyjnych, podciągów, wieńców, wewnętrznej klatki 
schodowej, zewnętrznych spoczników i schodów wyrównawczych,   

5) przygotowanie siatek zbrojeniowych przeciwskurczowych posadzek cementowych, 
6) montaŜ zbrojenia obejmujący ułoŜenie zbrojenia, połączenie i zapewnienie ciągłości zbrojenia, ustawienie zbro-

jenia na elementach dystansowych zapewniających zachowanie wymaganej otuliny, zastabilizowanie zbrojenia 
przed przemieszczaniem w trakcie betonowania, 

7) ułoŜenie zbrojenia przeciwskurczowego posadzek betonowych, 
8) oczyszczenie powierzchni ściany i deskowania z resztek gruzu, zbrojenia i innych zanieczyszczeń,  
9) czynności kontrolne i odbiór zbrojenia przed betonowaniem. 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST- 00 - 
„Wymagania ogólne." 
Ponadto: 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym, gładkie lub Ŝebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie nie spręŜające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń w sposób 
czynny.  

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

6. MATERIAŁY 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej:  

� pręty ∅ 6 , klasa A-0 gatunek St0S, 

� pręty ∅ 10,12,16 klasa A-III gatunek 34GS, 

� siatka przeciwskurczowa  z prętów ∅ 3 o oczku 10x10 cm 
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Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o parametrach: 
� średnica pręta w mm - 6-32 
� granica plastyczności charakterystyczna: fyk = 410 MPa 
� granica plastyczności obliczeniowa: fyd = 350 MPa 
� wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie: ftk = 500 MPa, 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o parametrach: 
� średnica pręta w mm - 5,5-40 
� granica plastyczności charakterystyczna: fyk= 220 MPa 
� granica plastyczności obliczeniowa: fyd = 190 MPa 
� wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie: ftk = 310 MPa, 
� wydłuŜenie (min) w % - 22 
� zginanie do kąta 180° - brak pęknięć i rys w złączu. 
Materiał pomocniczy: 
� drut montaŜowy – do łączenia zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego 

średnicy 1 mm, 
� podkładki dystansowe – z pcv lub betonu słuŜące do zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

7. SPRZĘT 

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien speł-
niać 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. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien być jak określono w specyfi-
kacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
Podstawowy sprzęt uŜywany do robót zbojarskich:  
giętarka do prętów do fi 40mm, prościarka do prętów, noŜyce do prętów fi 40 mm, szlifierka kątowa ręczna, klucz 
wiązałkowy. 

8. TRANSPORT 

Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknię-
cie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca we własnym zakresie 
dostarczy materiał do miejsca jego wbudowania.  

9. WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy                 
i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojarskie. 

 
9.1 Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić prepara-
tami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabru-
dzoną moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
9.2 Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
9.3 Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
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9.4 Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla 
stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d <= 12 
mm. 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, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć 
prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 
 
9.5 MontaŜ zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi być zgodny z dokumentacją projektową i umoŜliwiać jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczą-
cej się rdzy. 
Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabło-
conej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w 
świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 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 stóp i ław fundamentowych, 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. 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. SkrzyŜowania prętów naleŜy wią-
zać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średni-
cy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami,  
a pozostałych prętów - na przemian. 

 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 
powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy 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. 
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 wg analizy wytopowej, 
� masa partii, 
� rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
� znak wytwórcy, 
� średnica nominalna, 
� znak stali, 
� numer wytopu lub numer partii, 
� znak obróbki cieplnej. 
Badaniu naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. Usytuowa-
nie prętów: 
� otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny, 
� rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
� odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
� długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
� miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
� dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
� liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
� róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
� róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
Z przeprowadzanych kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 
 

11. JEDNOSTKA OBMIARU 

Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest  przedmiar robót budowlanych. Jednostką obmiarową dla robót 
zbrojarskich  jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbroje-
nia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałko-
wego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o śred-
nicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 

12. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na pod-
stawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami 
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Po dokonaniu odbioru robót zbro-
jarskich Inspektor Nadzoru pisemnym stwierdzeniem w Dzienniku Budowy zezwala na rozpoczęcie betonowania 
tych elementów, których zbrojenie podległo 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. 
 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Płatność naleŜy przyjmo-
wać zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów czę-
ściowych. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
� prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  
� zakup i transport materiałów  niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
� załadunek i rozładunek na środki transportu, 
� składowanie materiałów,  
� oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
� łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
� montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego zgodnie z dokumentacją projektową      i niniejszą ST, 
� zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
� wykonanie badań, pomiarów i odbiorów oraz przygotowanie protokołów z tych badań, pomiarów i odbiorów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
� oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 

teren budowy. 
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14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i normy. 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118), 
� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 

13 z dn. 10.04.1972 r.), 
� Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 
 
Normy 

 

PN-ISO 6935-1:1998 

IDT-ISO 6935-1:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

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

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 
Poprawki PN-ISO 69S5-2/ 
AK:1998/Ap1:1999  

Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 

PN82/H-93215 
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 
                 2. Bl 8/92 poz. 38 
Zmiany     1. Bl 4/84 poz. 17 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

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

Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 

Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowe 

 

Inne dokumenty i instrukcje: 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 

 


