Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81
Tel: +48 503 415 138
Mail: biuro@olbark.pl
www.olbark.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„Projekt przebudowy łącznika pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy świetlicy
wiejskiej w Wilczy”
ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PILCHOWICE
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
ADRES INWESTYCJI:

GMINA PILCHOWICE
Wilcza, łącznik pomiędzy ul. Miarki i ul. Grzonki
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”
mgr inż. Arkadiusz Olborski
44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81
OPRACOWAŁ:

Mgr inż. Arkadiusz Olborski
PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz Gacek
SLK/3672/PWOD/11

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy świetlicy wiejskiej w Wilczy”

Spis treści
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ............................................................................................................................... 1
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .......................................................................................................................... 1
Spis treści ..................................................................................................................................................................... 2
CZĘŚĆ OGÓLNA ........................................................................................................................................................ 3
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOŚCIOWYCH ................................................... 21
D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW ................................................................. 24
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW ................................................................................................................ 27
D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ ......................................................................................................... 30
D–03.01.02.A-WYKONANIE DRENU FRANCUSKIEGO ...................................................................................... 36
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA .......................................................................................................... 41
D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ ........................ 59
D-03.02.01b REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK, WPUSTÓW I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH ......... 63
D-04.01.01. KORYTO ............................................................................................................................................... 69
D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABIL. MECH. .................................................... 71
D-05.03.23a. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ
PLACÓW I CHODNIKÓW ........................................................................................................................................ 74
D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ .................................................................................. 86
D-06.01.01a. HUMUSOWANIE TERENU I OBSIANIE TRAWĄ .................................................................... 94
D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY ....................................................................................... 97
D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE........................................................................................................... 100
D-07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE ORAZ OSŁONY ENERGOCHŁONNE ........................ 109
D-08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE .......................................................................................................... 129
D-08.03.01. BETONOWE OBRZEżA CHODNIKOWE .................................................................................... 132
D-08.04.01. WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM ....................................................................................................... 134

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy świetlicy wiejskiej w Wilczy”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANII I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Przebudowa drogi gminnej ulicy Dworcowej, Cystersów, Lipowej oraz Powstańców Śląskich
w Sołectwie Pilchowice, Gmina Pilchowice.
2. Przedmiot robót budowlanych
odtworzenie trasy
rozbiórka elementów dróg
wykonanie wykopów
kanalizacja deszczowa
oczyszczenie i skropienie warstw
wyrównanie podbudowy mieszankami min.-asf.
nawierzchnia z kostki betonowej
pobocza
krawężniki
betonowe obrzeża
ścieki
regulacja pionowa urządzeń obcych
3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych
Remont nawierzchni
4. Nazwy i kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45232452-5 Roboty odwadniające

5. Informacja o terenie budowy
Terenem budowy jest pas drogowy łącznika pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki oraz
parking zlokalizowany przy świetlicy wiejskiej w Wilczy.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik
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budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności,
wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i ST., a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy. Przebudowa i remont wykonywany „pod ruchem”
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi zatwierdzony projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inżyniera projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót; Wykonawca ma obowiązek znać i
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie ograniczał uciążliwości wynikające z
nadmiernego hałasu, wibracji oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed
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zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi a powietrza
pyłami i gazami.
Ochrona przeciwpożarowa;
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać, wymagany sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Materiały szkodliwe dla otoczenia;
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania.
Ochrona własności publicznej i prywatnej;
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne zlokalizowane w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie a
mianowicie :
1. kanalizacja teletechniczna – telefoniczne kable ziemne
2. sieć gazowa średnioprężna PE
3. linie napowietrzne średniego napięcia SN
4. linia napowietrzna niskiego napięcia n/N
5. linie kablowe niskiego napięcia n/N
6. linie napowietrzne oświetleniowe
7. wodociągowa sieć rozdzielcza
Uwaga : nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanego na mapach uzbrojenia, które
nie było zgłoszone do inwentaryzacji lub o którym brak informacji w instytucjach
branżowych. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, Wykonawca winien
prowizorycznie je zabezpieczyć i po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy
powyższy fakt zgłosić do odpowiedniej instytucji branżowej.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
wszystkich instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
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odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Podstawowymi elementami zagrożenia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót
drogowych są:
- kolizja wykonawców robót i uczestników ruchu drogowego (roboty wykonywane pod)
- zagrożenia wynikające z wykonywania wykopów,
- zagrożenia wynikające z zatrudnienia sprzęty i transportu zmechanizowanego,
- zagrożenia wynikające z używania narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym,
- zagrożenia wynikające z wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych (temp. do
1600C),
- kolizja wykonywanych robót ziemnych z podziemnymi urządzeniami obcymi.
Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy
zwiększyć cenę kontraktową.
6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie
realizacji robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. Jeśli dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i
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niezapłaceniem
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn;
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, a w przypadku braku ustaleń,
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. Powinien
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera
projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
8. Wymagania dotyczące środków transportu;
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone
przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inżyniera., oraz za
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na
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własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
10. Opis działań związanych z kontrolą;
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynierktu może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału
w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne , albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
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najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien
udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
11. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy świetlicy wiejskiej w Wilczy”



datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości
i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inżyniera/Kierownika projektu.
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego
.
12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do książki obmiarów.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. (długość x szerokość x wysokość/grubość/głębokość x ilość).
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów.
13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inżynier.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
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poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robót.

14. Określenia podstawowe
Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć
następująco;
Asfalt upłynniony –asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno- użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny.
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z rozdrobnionych
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilości 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3
oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość
na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa,
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót
drogowych. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. parkingu, na której dokonuje się również rozrząd
pojazdów lekkich i ciężkich do miejsc postojowych, Dziennik budowy – dziennik, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
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Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie. Geosiatka – płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż
elementy składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi,
Geosyntetyk – materiał w postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m. in. dużą
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki,
geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.
Humusowanie – pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy.
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
ścieków opadowych.
Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
Kanał zbiorczy kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów
bocznych. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim
ścieków.
Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną
spocznika.
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz z sposobem ich połączenia.
Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy
(śruby, zaciski itp.)
Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.
Korpus drogowy – nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające
chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał
litych. Kruszywo łamane zwykłe – kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
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przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się
ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach.
Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w
nocy.
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z
oceną jakości materiałów oraz robót.
Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być
wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W
przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może
być zatopione w tarczy znaku.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prze Inżyniera.
Materiały do znakowania cienkowarstwowego – farby nakładane warstwą grubości od 0,3
mm do 0,8 mm.
Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione
albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyższone. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
Materiał uszorstniający – kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości
antypoślizgowe.
Miał – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm.
Miejsce postoju samochodów osobowych – wydzielone miejsce postoju dla pojazdów,
których masa całkowita nie przekracza 3,5 Mg.
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednia ilością asfaltu,
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy
lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu
na podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i podbudowy
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pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji
nośnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa , której głównym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się
do nawierzchni.

Nawierzchnia tłuczniowa – jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących
na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego
przyjmowania ruchu.
Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy –
wibracje i hałas.
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi drogi.
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
związanych z trasą drogową.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju robot budowlanych.
Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli
oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.
Parking – wydzielony teren poza koroną drogi, wyposażony w miejsca dla samochodów
oraz w urządzenia dla zaspakajania potrzeb podróżnych.
Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
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Piasek – kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm.
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie
większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej,
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
Podbudowa z tłucznia kamiennego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Prefabrykat – element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, do
zmontowania na budowie,
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia
drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kołowego, pieszego.
Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub
żelbetowych.
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
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potwierdzeniu przez Inżyniera.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinietą a ścianą
komory roboczej.
Spocznik – pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi.
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o
konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Ścianka czołowa przepustu – element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian
równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez
dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu
drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia
elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.
‘
Ściek przykrawężnikowy – element konstrukcji jezdni służący do odprowadzania wód
opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np.
kanalizacji deszczowej).
Ściek terenowy – element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem służący do
odprowadzania wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu
do odbiorników sztucznych lub naturalnych.
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść
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znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) – jako jednolita lub składana.
Tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położonych w obrębie pasa
robót drogowych.
Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w
celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym.
Wjazdy i wyjazdy z bram – miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów
wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram.
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu.
Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
Zalewa uszczelniająca – specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z
mas stosowanych „na zimno” do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin.
Zatoka autobusowa – miejsce zatrzymania dla wymiany pasażerów, urządzone poza
jezdnią i przeznaczone wyłącznie dla autobusów komunikacji zbiorowej.
Zatoka postojowa – miejsce w obrębie korony drogi, przeznaczone na parkowanie
pojazdów.
Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym).
Znak nowy – znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesięcy od daty produkcji.
Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
Znak użytkowany – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3
miesiące od daty produkcji.
Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem,
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.
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Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne
określające szczególne miejsca na nawierzchni.
15. Dokumenty odniesienia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami).
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
późniejszymi zmianami).
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D-01.01.01.
ODTWORZENIE
WYSOKOŚCIOWYCH

TRASY

I

PUNKTOW

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych i
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
W zakres robót pomiarowych wchodzą :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi
trasy i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIAŁY
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt :
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, łaty,
- taśmy stalowe, szpilki,
gwarantujący uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz
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reperów.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między
reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 m,
natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego
konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile
brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Repery robocze powinny być wyposażone w
dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego
rzędnej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co
50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety
określonych w dokumentacji projektowej.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacja
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych prze Inżyniera. Do wyznaczenia
krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów
poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjne, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1.osnowy realizacyjne , GUGiK 1983.
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D-01.02.04.
ROZBIÓRKA
PRZEPUSTÓW

ELEMENTÓW

DRÓG

I

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z rozbiórką :
- warstw nawierzchni
- krawężników, obrzeży i oporników,
- ścieków,
- chodników,
- barier i poręczy,
- znaków drogowych,
- przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.
2. MATERIAŁY
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z
drewna, lub rur stalowych w postaci :
- rusztowań kozłowych
- rusztowań drabinowych
- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych
- rusztowań z rur stalowych
Rusztowania należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom
:
- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002,
- gwoździe wg BN-87/5028-12
- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220
- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402
3. SPRZĘT
Do wykonania robót może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny
zaakceptowany przez Inżyniera :
- spycharki,
- ładowarki,
- żurawie samochodowe,
- samochody ciężarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
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4. TRANSPORT
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują :
a) dla rozbiórek warstw nawierzchni :
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia,
z
ułożeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników :
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku :
- odsłonięcie ścieku,
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego
użycia, z ułożeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupełnienie i wyrównanie podłoża,
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników :
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów
chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego
użycia,
z ułożeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki barier i poręczy :
- demontaż elementów barier lub poręczy,
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN77/8931-12,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki znaków drogowych :
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
- odkopanie i wydobycie słupków,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-
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77/8931-12,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki przepustu :
- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie przy przepustach wyższych
od
około 2 m,
- rozbicie elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub
mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
- demontaż prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów
skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu
ław, rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu
ponownego ich wykorzystania,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, załadunek i wywiezienie
materiałów z rozbiórki,
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is __1,00 wg
BN-77/8931-12,
- uporządkowanie terenu rozbiórki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest
- dla nawierzchni i chodnika – m2 (metr kwadratowy),
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, barier i poręczy – m
(metr),
- dla znaków drogowych – szt. (sztuka),
- dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, kamiennych, ceglanych – m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych – m (metr).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne”
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1. PN-D-98017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
4. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych i stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
2. MATERIAŁY (grunty)
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania,
określenie przeciętnych wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01.
Podział gruntów pod względem wysadzinowości i przydatnośći do wykonywania budowli
ziemnych wg PN-S-02205.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty mogą być wywiezione
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Grunty i
materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione na odkład.
3. SPRZĘT
Wykonawca winien dysponować sprzętem do :
a. odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki itp.)
b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki itp.)
c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.)
d. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)
4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od
odległości transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie wykopów winny być zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe
niż +/- 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekraczać +1 cm i –3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +/- 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna
głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości,
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
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Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadać
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. O ile w
dokumentacji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów
niespoistych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót. Wykonawca winien wykonać wykopy w taki sposób, aby grunty o
różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie. Odstępstwo
od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw
geotechnicznych.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia IS-1,00.
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niżż0,3 m. Z chwilą przystąpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Kontrola jakości robot obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z
dokumentacją a w szczególności :
a. odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b. zapewnienie stateczności skarp,
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e. zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej
tolerancji dały wyniki pozytywne
.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
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3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni i podłoża przez obciążenie płytą.
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D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową i przedłużeniem przepustów.
Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .
Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
wykonywaniu następujących prac:
-

przebudowa przepustów z rur PP dwuściennych o średnicy 300
Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i definicjami
podanymi w ST D.00.00.00.Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.6. Kod CPV –45221110-6
2. MATERIAŁY
1.1. Ogólne

wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Rodzaje materiałów
-

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są:
rury PP 300 dwuścienne
podsypka piaskowa 0-20 mm o wskaźniku zagęszczenia 0,98 wg Proctora,
kostka granitowa na zaprawie betonowej do umocnienia wlotów przepustów z rur PP
beton do wykonania ścianek czołowych
deskowanie
Beton i jego składniki

1.1.1. Wymagane

właściwości betonu
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Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od
warunków ich eksploatacji, należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami
dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy co
najmniej:
- B 30 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania
wg PN-B-06250
nasiąkliwość nie większa niż 4 %,
 przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,
 odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.
Składowanie rur

Należy przechowywać tak by nie uległy uszkodzeniu. Podłoże, na którym składowane są
rury musi być równe, tak aby rura spoczywała na karbach na całej długości. Rury można
składować warstwowo. Wysokość składowania nie może przekraczać 3,2m. Można
stosować podpórki drewniane lub metalowe zapobiegające przemieszczaniu się rur.
Kształt podpórek musi być taki, by nie występował zbyt duży ncisk na sąsiednie warstwy
rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. W przypadku nie stosowania podpórek
zaleca się układać kolejne warstwy prostopadle względem siebie.
3. SPRZĘT
1.2. Ogólne

wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
Sprzęt do wykonywania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 koparki do wykonywania wykopów głębokich,
 sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
 żurawi samochodowych,
 betoniarek,
 innego sprzętu do transportu pomocniczego.
 sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT
1.3. Ogólne

wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
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Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania ich podczas transportu. Środki transportu powinny być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Załadunek i rozładunek rur PP można dokonywać przy użyciu wózka widłowego,
lekkiego sprzętu dźwigowego przy użyciu zawiesi lub ręcznie. Rury nie powinny być
transportowane w taki sposób, żeby rury więcej niż 1,0m nie wystawała poza obrys
środka transportowego. Należy zwrócić uwagę, żeby w czasie rozładunku nie uszkodzić
karbów rury.
5. WYKONANIE ROBÓT
1.4. Ogólne

zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany przepust.
Zakres wykonywanych robót.

Zgodnie z dokumentacją projektową;
- zakup ,dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy
- rozbiórka ścianek czołowych,
- ułożenie elementów rurowych
- wykonanie zasypki, poza przepustem (wnętrze przepustu powinno nie zawierać
zasypki)
- wykonanie ścian czołowych przepustu
- umocnienie wlotów oraz wylotów rur przepustowych
Wykop

Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dostosowany do wielkości
przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było
przystąpić do wykonywania przepustu.
Zasypka przepustów

Zasypkę (mieszanka-żwirowa, żwirowo-klińcowa) należy układać jednocześnie z
obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem.
Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej
wg normalnej próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%.
Wskaźnik zagęszczenia
poszczególnych warstw powinien być
zgodny z
dokumentacją projektową i SST.
Wykop na całej szerokości, przynajmniej do wysokości 30 cm ponad górną krawędź
przepustu należy zasypywać kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierającej się w
przedziale 0-32mm .
Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
i SST.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wg wymagań podanych w aprobacie technicznej.
Materiały mają posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta
oraz powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
1.5. Ogólne

zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
 m (metr), wykonanego przepustu i uwzględnia inne elementy składowe obmierzone
wg innych jednostek
 ścianki czołowe- szt. (sztuka).
8. ODBIÓR ROBÓT
1.6. Ogólne

zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „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 wg
pkt 6, dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie wykopu,
wykonanie ław fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.






9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.7.

Normy

1.

PN-B-01080

2.

PN-B-02356

3.
4.

PN-B-04101
PN-B-04102

5.
6.

PN-B-04110
PN-B-04111

7.
8.

PN-B-06711
PN-B-06250

Kamień dla budownictwa i
drogownictwa. Podział
i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie.
Tolerancja
wymiarów elementów budowlanych z betonu
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy
Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykły
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9.
10.

PN-B-06251
PN-B-06261
Metoda

11.

PN-B-06262

12.
13.

PN-B-06712
PN-B-06714-12
zawartości

14.

PN-B-06714-13

15.

PN-B-06714-15

16.
17.
18.

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

19.

PN-B-11112

20.
21.

PN-B-14501
PN-B-19701

22.
23.
24.
25.

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczące
badania konstrukcji z
betonu.
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na
ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa
mineralne.
Badania. Oznaczenie
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu
ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności
alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

26. PN-D-95017
27. PN-D-96000

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

28. PN-D-96002

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

29. PN-H-93215

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010

Podkładki kwadratowe
drewnianych

31. PN-M-82121

Śruby ze łbem kwadratowym

32. PN-M-82503

Wkręty do drewna ze łbem stożkowym

33. PN-M-82505
34. PN-S-02205

Wkręty do drewna ze łbem kulistym
Drogi
samochodowe.
Roboty
ziemne.
Wymagania i badania
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem
gładkim, okrągłym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

35. BN-87/5028-12
36. BN-88/6731-08

w

konstrukcjach
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37. BN-67/6747-14
38. BN-79/6751-01

39. BN-88/6751-03
40. BN-69/7122-11
41. BN-74/8841-19
42. BN-73/9081-02

Sposoby
zabezpieczenia
wyrobów
kamiennych podczas transportu
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa
asfaltowa na
taśmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien
szklanych
Płyty pilśniowe z drewna
Roboty
murowe.
Mury
z
kamienia
naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementów
budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania
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D–03.01.02.A-WYKONANIE DRENU FRANCUSKIEGO
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych wykonaniem drenu francuskiego.
1.2.Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem drenażu francuskiego z wykorzystaniem geowłókniny i
kruszywa. Roboty wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji.
1.4.Określenia podstawowe.
1.4.1.
Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana,
nietkana(non woven ),aby posiadała właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny
przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie
suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na
agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby.
1.4.2. Materiał mineralny nielasujący się materiał mineralny naturalny lub
łamany.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe ą zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D M 00.00.00
"Wymagania ogólne
”pkt.1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące
robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D M.00.00.00.„Wymagania
ogólne
”pkt.1.5.
2.MATERIAŁY
2.1.
Ogólne
materiałów

wymagania

dotyczące

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozy kiwania i składowania podano w
SST D.M 00.00.00 „Wymagania ogólne ”pkt.2.
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2.2.Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu drenażu francuskiego
ą:
- kruszywa naturalne: Żwir, wg PN B 11111;1996 [12 ],
- geowłóknina wg wymagań niniejszej „Specyfikacji...”,
- rura drenarska fi 110
2.3.Wymagania dla kruszyw
Do wykonania drenażu francuskiego należy użyć następujące rodzaje kruszywa
łamanego lub
naturalnego, według
PN B 11112:1996 [8 ]lub PN B 11111:1996
[12 ]
- żwir frakcji od 12 mm do 40 mm.
2.4.Geowłóknina
Parametry techniczne:
Siła przy przebiciu (metoda CBR)(x –)N min.1000
Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu kN/m min.7,0
Wydłużenie: wzdłuż /wszerz pasma wyrobu % min. max 4560
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do
płaszczyzny
geotekstylu kV przy obciążeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm) 10-4m/s
min.4,6
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do
płaszczyzny
geotekstylu kV przy obciążeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)10-4m/s
min.3,1
Szerokość właściwa otworów perforowanych – min 140 μm
Indeks szybkości przepływu VI - 10-3m/s min. 70,0
Geowłóknina, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych
danych lub dla której podane dane nie spełniają podanych powyżej wymagań,
stanowiących minimum wymagań technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie
może być dla celów niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawców i
dopuszczona przez Nadzór Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.
Pozostałe parametry:
Masa powierzchniowa g/m2 ok.110
Szerokość rulonu m korzystnie 5,0
Długość zwoju w rulonie mb korzystnie 100
Główne wytyczne dla wbudowania:
Geowłóknina powinna być wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntów
zbrojonych zgodnie
ze współczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inżynierskiej, na zakładkę o
szerokości:
pasa –od 50 do 70 cm (w wyjątkowych przypadkach 30 cm),przedłużenie pasa –100
cm.
Informacje uzupełniające dla Wykonawców:
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Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym
opakowaniu dostarczonej
geowłókniny była umieszczona etykieta, zawierająca, co najmniej następujące
dane:
- typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę
produkcji,
- parametry zaopatrzeniowe,
- informację, iż wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną i jej numer, względnie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorującego wdrażanie
wyrobu w warunkach przemysłowych.
3.SPRZĘT
3.1 Ogólne
sprzętu

wymagania

dotyczące

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D M.00.00.00 „Wymagania
ogólne
”pkt.3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu francuskiego powinien wykazać
się
możliwością
korzystania
z
następującego
sprzętu:
a)koparko ładowarka samojezdna.
4.TRANSPORT
4.1.Ogólne
transportu

wymagania

dotyczące

Ogólne wymagania dotyczące tran portu podano w SST D M.00.00.00 „Wymagania
ogólne
”pkt.4.
4.2.Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3.Transport geowłókniny.
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Geowłókniny należy transportować w sposób zabezpieczający przed
mechanicznymi uszkodzeniami, wg. zaleceń Producenta.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne
zasady
wykonywania
robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D M.00.00.00.„Wymagania ogólne
”pkt.5.
5.2.Wykonanie drenu francuskiego.
5.2.1.Wykonanie
wykopu
pod
sączek
podłużny.
Zasady wykonywania robót podano w OST D M.03.03.01.„Sączki podłużne
”pkt.5.2.

5.2.2.Ułożenie
geowłókniny
w
wykopie.
Dren francuski może być wykonywany z pasa geowłókniny (o parametrach
technicznych jak
w punkcie 2.4.) biegnącego wzdłuż wykopu lub z ciętych pasów, układanych w
poprzek wykopu.
W przypadku wykładania geowłókniny w poprzek wykopu materiał należy przyciąć na
odpowiednie długości plus naddatek potrzebny na wykonanie zamknięcia drenu o
szerokości min.0,3 m lub w przypadku, gdy szerokość drenu jest mniejsza niż 0,3 m na
szerokość wykonywanego drenu.
Wykonany wykop należy następnie wyłożyć uprzednio przyciętym na odpowiedni
wymiar materiałem w przyjętym kierunku postępu robót (kierunek ten zależy od pochyleń
podłużnych
–należy układać ku wzniesieniu, pamiętając o konieczności wykonania zakładek –pas
na pas minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze spływem).
Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunięcia się ścian wykopu,
korzystne jest, aby wykonanie wykopu, wyłożenie geowłókniną i wypełnienie materiałem
mineralnym i ułożeniem rury drenarskiej następowało po sobie.
Tak przygotowany i wyłożony wykop wypełniany jest kruszywem o frakcji zgodnej
z zaleceniami projektowymi. W celu ograniczenia możliwości przesunięcia się
zamknięcia drenu należy brzegi geowłókniny połączyć ze sobą za pomocą gwoździ
budowlanych lub metalowych szpilek z prętów ze tali zbrojeniowej wygiętych w kształcie
litery „U ”,względnie zszyć ręczną ma szyną do szycia.
6.KONTROLA JAKOŚC ROBÓT
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D M.00.00.00 „Wymagania
ogólne
”pkt.6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do
robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania
kruszyw
przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D M.00.00.00 „Wymagania ogólne
”pkt.7
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką jest mb (metr
pomiarem w
terenie.

bieżący)wykonanego drenu

francuskiego zgodnie

z

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D M.00.00.00 „Wymagania ogólne
”pkt.8.
Roboty uznaje je za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6 dały wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać drenaż w otulinie z
geowłókniny w ilości wg. przedmiaru robót.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb drenu francuskiego z wykorzystaniem geowłókniny i
kruszywa
naturalnego lub łamanego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu,
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
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- rozłożenie geowłókniny,
- wbudowanie kruszywa,
- ułożenie rury drenarskiej
- przeprowadzenie kontroli wykonania,
10.PRZEPISY ZAWIĄZANE
10.1.Normy
1.PN- B 06714 12:1976 Kruszywo mineralne. Badania Oznaczenia zawartości
zanieczyszczeń
obcych.
2.PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
kładu ziarnowego. Metoda przesiewania.
3.PN- B 06714 16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarna.
4.PN- B 06714 18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
5.PN- B 06714 19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą
bezpośrednią.
6.PN- EN 1744 1:2000 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
7.PN- EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Metoda oznaczenia odporności na rozdrabianie.
8.PN- B 11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
9.PN- S 96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tłucznia kamiennego.
10.BN 64/8931 02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
11.BN- 68/8931 04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
12.PN- B 11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka.
10.2.Inne dokumenty.
„Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym ”.IBDiM 2002r.
„Odwodnienie dróg ”Roman Edel. WKŁ 2002r.

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przykanalików kanalizacji deszczowej
przy łączniku pomiędzy ul. Miarki i ul. Grzonki przy świetlicy wiejskiej w Wilczy. Istniejąca
kanalizacja nie wchodzi w zakres opracowania, toteż nie została zinwentaryzowana.
1.2. Zakres stosowania OST
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Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach
dróg.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią
kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch
kanałów bocznych.
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż
1,0 m.
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej
niż 1,0 m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
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1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego
kanału dopływowego.
1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z
rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do
przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego
natężenia przepływu.
1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe,
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
ścieków z poziomu niższego na wyższy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do
kanału z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną
spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim
ścieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a
ścianą komory roboczej.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o
wyrobach budowlanych [26].
2.2. Rury kanałowe
2.2.1. Rury PP karbowane
Rury PP karbowane średnicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4], są stosowane
głównie do budowy przykanalików
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
 kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08
[19],
 muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [7]
 rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanałem głównym i kanałami dolotowymi
oraz drabinką złazową, zgodna z aprobatą techniczną nadaną przez jednostkę
upoważnioną do ich wydawania [28].
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z
betonu określonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8,
mrozoodporności F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.2. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z:
 kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom
BN-86/8971-08 [19],
 rur CFW-GRP o średnicy od 0,8÷1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
właściwościach podanych w dokumentacji projektowej.
2.3.4. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
 włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane
w korpusie drogi,
 włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane
poza korpusem drogi.
2.3.5. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza
Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji
projektowej.
2.4.2. Komin włazowy
Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,8 m
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19].
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2.5.1. Komora połączeniowa
Komorę połączeniową (ściany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego
odpowiadającego wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach przyszłościowych, a
tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B12037 [13].
2.5.2. Płyta pokrywowa
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to płytę pokrywową
stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych [23].
2.5.3. Płyta denna
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w
dokumentacji projektowej.
2.6. Studzienki ściekowe
Studnie betonowe, prefabrykowane Ø1000-1500. Stosować studnie prefabrykowane z
elementów betonowych z betonu klasy m.in. C35/C45, składające się z podstawy studni
(dennicy) z kinetą, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu
samozagęszczalnego (SCC), formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i
kinetą w jednym cyklu produkcyjnym, z dokładnością posadowienia przejść do 1mm po
obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejście
szczelne). Studnie zakończone stożkiem, wykonane zgodnie z PN EN 19-17.
W pasie drogowym zastosować studnie w całości wykonane z betonu samozagęszczalnego
(SCC) składające się z kinety, wykonanej w technologii typu Perfect oraz kręgozwężki.







Elementy łączone za pomocą uszczelek elastomerowych
Stopnie złazowe stalowe powlekane tworzywem
Wytrzymałość betonu: C34/45
Mrozoodporność: F150
Wodoszczelność: W8
Nasiąkliwość: ≤5%

2.7. Beton
2.7.1. Cement
Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2. Kruszywo
Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka
kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka
min. 20).
2.7.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN
206-1 [3] w zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16].
2.9. Składowanie materiałów
2.9.1. Rury kanałowe
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Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jednolub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w
pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.9.3. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany,
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna
przekraczać 2,2 m.
2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i odwodniona.
2.9.5. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.
2.9.6. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 żurawi budowlanych samochodowych,
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koparek przedsiębiernych,
spycharek kołowych lub gąsienicowych,
sprzętu do zagęszczania gruntu,
wciągarek mechanicznych,
beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanałowych
Rury PP karbowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m,
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie
ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej
niż 2 m).
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie
prefabrykatu.
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w
jednostkach ładunkowych lub luzem.
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.
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4.5. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.6. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub
w sposób uzgodniony z Inżynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej
od projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi
sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie
odwadniającej należy wykonać fundament betonowy1, zgodnie z dokumentacją projektową
lub SST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże
z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy
powyżej 0,50 m należy wykonać fundament betonowy2 zgodnie z dokumentacją projektową
lub SST.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.
5.5. Roboty montażowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
 dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰,
 dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek
0,5 ‰).
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości
przepływu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych
5 m/s).
 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia
kanału.
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło
minimum 2,5 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów
położonych przy tym kanale.
5.5.1. Rury kanałowe
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie
obciążone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z
dokumentacją projektową.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu
wykonania uszczelnienia złączy.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać:
 sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur
kamionkowych średnicy 0,20 m,
 zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub żelbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m,
 specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych
zaakceptowanych przez Inżyniera w przypadku stosowania rur „Wipro”,
 sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur żeliwnych kielichowych
ciśnieniowych średnicy od 0,2 do1,0 m.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o
średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą).
1

Nie dotyczy rur CFW GRP
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Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:
 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków
dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do
kanału ogólnospławnego),
 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych
wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m),
 długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub
studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
 włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy
spadkach większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne,
 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału
zbiorczego,
 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45 o, max. 90o
(optymalnym 60o),
 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać
tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm.
W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy
stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,
 włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać
następujących zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być
zgodne ze średnicami określonymi w tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych
Średnica
przewodu
odprowadzając
ego
(m)
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej
(m)
przelotowej

1,20

połączeniowej

1,20

spadowejkaskadowej

1,20

1,40
1,40

1,40
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0,60
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy
średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,
 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch
kanałów bocznych,
 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,
 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy
stosować studzienki spadowe-kaskadowe,
 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny
mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny
mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica
poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)
[22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez
„Transprojekt” Warszawa [23].
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
 komory roboczej,
 komina włazowego,
 dna studzienki,
 włazu kanałowego,
 stopni złazowych.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają
zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić
materiałem plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o
średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie
żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę
włazową wg PN-EN 124 [1].
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną
kinetą.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta
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powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych
przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.
8 cm ponad poziomem terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości
poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4. Komory przelotowe i połączeniowe
Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych należy stosować komory przelotowe i
połączeniowe projektowane indywidualnie, złożone z następujących części:
 komory roboczej,
 płyty stropowej nad komorą,
 komina włazowego średnicy 0,8 m,
 płyty pod właz,
 włazu typu ciężkiego średnicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komór roboczych:
 wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do
2,0 m,
 długość mierzona wzdłuż przepływu min. 1,20 m,
 szerokość należy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość
półek po obu stronach kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić
0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m,
 wymiary w planie dla komór połączeniowych uzależnione są ponadto od wielkości
kanałów i od promieni kinet, które należy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju
do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m.
Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w
odległościach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanału.
Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch
kanałów bocznych.
Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.
5.5.5. Komory kaskadowe
Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o średnicy od 0,60 m, przy
dużych różnicach poziomów w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i
prędkości wody) oraz nieekonomicznego zagłębienia kanałów.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać
następujących zasad:
 długość komory przepadowej zależy od przepływu oraz od różnicy poziomów kanału
dolnego i górnego,
 szerokość komory zależy od szerokości kanałów dopływowego i odpływowego oraz
przejścia kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary
pomostów powinny wynosić 0,80 x 0,70 m,
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 pomost górny należy wykonać w odległości min. 1,80 m od płyty stropowej do osi kanału
dopływowego,
 nad pomostem górnym i dolnym należy przewidzieć oddzielny komin włazowy,
 pomost górny i schody należy od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysokości min.
1,10 m.
Kominy włazowe należy wykonać tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe należy wykonywać jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zależności od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.
5.5.6. Studzienki bezwłazowe - ślepe
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych
studzienkach należy łączyć sklepieniami.
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7 cm, po ułożeniu kanału.
W płycie dennej należy wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału.
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić
przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej
3 % w kierunku kinety.
5.5.7. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg
i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
 głębokość osadnika 0,95 m,
 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede
wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy
przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m 2 nawierzchni
szczelnej.
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od
40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100
m.
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach
prostych w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki
rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu
bocznego.
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów
podwójnych.
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W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad
istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60
m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym
urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym.
Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.
5.5.8. Izolacje
Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone
przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i
wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną,
wydaną przez upoważnioną jednostkę.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [14].
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży
przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca
uzgodni z Inżynierem.
5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.) [27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do
akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
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 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw
włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż  5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100
m powinien być zgodny z pkt 5.5.9,
 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do
 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „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 wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
 wykonane komory,
 wykonana izolacja,
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 zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50
m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,
 przygotowanie podłoża i fundamentu,
 wykonanie sączków,
 wykonanie wylotu kolektora,
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
 wykonanie izolacji rur i studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN
Zwieńczenia
wpustów
i
studzienek
124:2000
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
2. PN-EN
197- Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
1:2002
zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku
3. PN-EN
206- Beton. Część 1: Wymagania, właściwości,
1:2000
produkcja i zgodność
4. PN-EN
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w
295:2002
sieci drenażowej i kanalizacyjnej
5. PN-EN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw
1115:2002
sztucznych
do
kanalizacji
ciśnieniowej
deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie nienasyconej żywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem
szklanym (GRP)
6. PN-EN
Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań
12620:2004
przyszłościowych.
Tymczasowo
należy
stosować normę PN-B-06712 [10])
7. PN-EN
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
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13043:2004

8. PN-EN
13101:2002
9. PN-B06250:1988
10. PN-B06712:1986
11. PN-B11111:1996
12. PN-B11112:1996
13. PN-B12037:1998
14. PN-C96177:1958
15. PN-H74101:1984
16. PN-B14501:1990
17. BN-86/897106.00
18. BN-83/897106.02
19. BN-86/8971-08
20.
21.

22.

23.
24.

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych
do
ruchu (Norma do
zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo
należy stosować normy: PN-B-11111 [11] i PNB-11112 [12])
Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodności
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do
nawierzchni drogowych
Wyroby
budowlane
ceramiczne.
Cegły
kanalizacyjne
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń
sztywnych
Zaprawy budowlane zwykłe

Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe
i żelbetowe „Wipro”
Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i
żelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi
betonowe
i żelbetowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa
1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg
(październik 1983)
KB1-22.2.6.(6)
Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30
lub 60 cm
„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” Warszawa,
1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów
kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,
1978 r.
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25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń
sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
„Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy sierpień 1984 r.
26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.
U. nr 92, poz. 881)
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ
STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
(rewizyjnej, wpustów ulicznych) i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót na drogach.
2. MATERIAŁY
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć:
- materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni,
nadające się do ponownego wbudowania,
- materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i
, jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom:
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- piły tarczowej,
- młota pneumatycznego,
- sprężarki powietrza,
- dźwigu samochodowego,
- zagęszczarki wibracyjnej,
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom
określonym w:
- SST D-03.02.01, w przypadku materiałów do naprawy studzienki,
- SST, odpowiednich do wykonania nowej nawierzchni,
5. WYKONANIE ROBÓT
Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów
pomiędzy:
- kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi
powyżej 1,5 cm,
- włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm.
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie,
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- wykonanie naprawy
- naprawę uszkodzonej studzienki,
- ułożenie nowej nawierzchni.
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
- określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki,
- wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar
uszkodzonej
nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej
figury geometrycznej.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania
przez Inżyniera, obejmuje:
- zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym)
urządzenia podziemnego,
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki:
- ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp.
- w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej)
z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,
- rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt
żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.),
- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału
przydatnego do dalszych robót,
- szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejących materiałów,
- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np.
nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,
- w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina
włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzeń większych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i
zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,
- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących
lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.
W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń)
korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. –
sposób naprawy należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej
specyfikacji technicznej.
Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze
stanem przed przebudową.
Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki,
nadający się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak
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najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane
pod warunkiem akceptacji Inżyniera.
Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej
zagęszczenie wokół komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej,
powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem.
W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i
warstwy ścieralne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich SST.
W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien
odpowiadać wymaganiom
SST D-08.01.01002 [13].
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania
- (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp
1
2

3
4
5
6

Wyszczególnienie badań pomiarów
Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej
do wykonania naprawy
Roboty rozbiórkowe

Częstotliwość badań
1 raz

Wartości dopuszczalne
Niezbędna powierzchnia

1 raz

Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia i
decyzja o sposobie naprawy
Naprawa studzienki
Ułożenie nawierzchni
Położenie studzienki w stosunku do
otaczającej nawierzchni

1 raz

Akceptacja
nieuszkodzonych
materiałów
Akceptacja Inżyniera

Ocena ciągła
Ocena ciągła
1 raz

Wg pktu 5
Wg pktu 5
Kratka ściekowa ok. 0,5 cm
poniżej, właz studzienki - w
poziomie nawierzchni

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów,
desenia nawierzchni typu
kostkowego,
poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej
nawierzchni i umożliwiającego
spływ powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST
i
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały
wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
roboty rozbiórkowe,
naprawa studzienki.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.000
Wymagania ogólne
2. D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa
3. D-04.01.01-04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie
4. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoinami hydraulicznymi
6. D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu
7. D05.03.01a
Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej
8. D-05-03.02a
Remont cząstkowy nawierzchni z kostki klinkierowej
9. D-05.03.03a
Remont cząstkowy z nawierzchni z płyt betonowych
10. D-05.03.07
Nawierzchnia z asfaltu lanego
11. D-05.03.17
Remont cząstkowy z nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.23b
Remont cząstkowy z nawierzchni betonowej kostki
brukowej
13. D-08.01.01-02
Krawężniki
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D-03.02.01b REGULACJA PIONOWA
WPUSTÓW I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

STUDZIENEK,

1. WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych regulacją wysokościową studzienek i
urządzeń podziemnych które zostaną wykonane w ramach zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i
należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z konieczną regulacją wysokościową urządzeń podziemnych w związku z realizacją
drogowych robót budowlanych i obejmują:
- regulację pionową studzienek kanalizacji sanitarnej (w razie potrzeby z konieczną
wymianą elementów betonowych),
Określenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków.
1.4.3. Kanały
1.4.3.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.4. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.4.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.4.2. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
1.4.4.3 Studzienka (ściekowa) - spełnia tę samą funkcję co studnia rewizyjna, lecz
dodatkowo zbiera wodę z powierzchni nawierzchni. W odróżnieniu od typowej studni
rewizyjnej nie ma żeliwnego włazu w formie pokrywy, lecz właz z rusztami, pozwala to
na bezpośredni odbiór wód opadowych.
1.4.4.4.
1.4.5. Elementy studzienek i komór
1.4.5.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzędną spocznika.
1.4.5.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią
ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
1.4.5.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.5.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych.
1.4.5.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim
ścieków
1.4.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a
ścianą komory roboczej.
1.3.1.
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Studzienka teletechniczna –
teletechnicznych.
1.4.5.7.

urządzenie służące

do eksploatacji sieci

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D- M- 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.
Studzienki

Materiały:
.. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
.. dystansowe kręgi betonowe
.. cegła klinkierowa,
.. piasek do nawierzchni drogowych,
.. deski iglaste obrzynane,
.. gwoździe budowlane,
.. woda,
.. beton zwykły B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworów),
.. Właz żeliwny D400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową wytłumiającą
.. Krata ściekowa D 400 z rusztem uchylnym
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- betoniarka
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy
- sprzęt do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- piła mechaniczna do cięcia asfaltu i betonu
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt
Materiały niezbędne do wykonania regulacji studzienek wpustów deszczowych i
studzienek
rewizyjnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
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Podnoszenie i opuszczanie kręgów za pomocą minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.
Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

Regulacja urządzeń podziemnych (studzienek wpustów deszczowych i studzienek
rewizyjnych, studzienek teletechnicznych oraz zaworów gazowych i wodociągowych)
Poziom urządzeń podziemnych w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy,
natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na
wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.
5.1.1. Zakres prac związanych z regulacją wysokościową
studzienek obejmuje:
1. demontaż włazów żeliwnych,
2.
ustalenie rzędnej wysokościowej włazów/krat studzienki,
3.
wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego
pierścienia dystansowego betonowego 4. montaż włazów studni rewizyjnych do poziomu
projektowanej nawierzchni, a studni krat wpustowych do rzędnych określonych w
dokumentacji projektowej.
Roboty ziemne
Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych podano w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne".
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt
Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do
betonu i zapraw i ustalić receptę.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- prawidłowości wykonania poszczególnych czynności,
- oczyszczeniu studzienek,
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- prawidłowości osadzenia wpustów żeliwnych – 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej
- badania i pomiary wyregulowanych przykryć urządzeń obcych przeprowadza się

dla wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia pokrywy.
- sprawdzenie wykonania deskowania należy przeprowadzić dla każdego regulowanego
urządzenia , polega ono na sprawdzeniu szczelności, wymiarów oraz zgodności z
wymogami wysokościowymi regulowanej przykrywy.
- sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokościowym , oraz na
sprawdzeniu stabilności (pokrywa nie może ulegać drganiom podczas najeżdżania kół
samochodu). Rzędne przekryć powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania prefabrykowanych,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw
włazowych, studzienek teletechnicznych, skrzynek zasuw gazowych i wodociągowych
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Regulacja urządzeń podziemnych (studzienek)
Kontroli podlega stabilność i wysokość wyregulowanych studzienek, oraz jakość
wykonanych elementów dystansowych.
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla regulacji studzienek, kratek ściekowych/wpustowych, zaworów
wodociągowych/gazowych jest - szt.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „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.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Regulacja urządzeń podziemnych (studzienek)
Odbiór robót zanikających obejmuje:
a) regulacja studzienek: - jakość wbudowanych elementów (wylewek, podmurówek
bądź kręgów betonowych),
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 9. Podstawą płatności są wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z
dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera.
Cena obejmuje:
Płatność za 1 [szt.] będzie przyjęta na podstawie obmiaru. Cena jednostkowa wykonanej
regulacji obejmuje:
- oznakowanie robót
- zdjęcie przykrycia,
- rozebranie uszkodzonej górnej części urządzenia obcego ,
- odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokół urządzenia,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik,
- wykonanie deskowania,
- wytworzenie mieszanki betonowej C16/20,
- ułożenie i zagęszczenie betonu oraz pielęgnacja,
- rozebranie deskowania,
- przygotowanie zaprawy cementowej,
- zamontowanie elementów studni
do rzędnych projektowanej nawierzchni
- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,
- montaż ram i pokryw ciężkich,
- wywóz gruzu, oczyszczenie miejsca robót
11.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1 .PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki.
Wymagania i badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych 5.PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne.
Kształty i wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco 9.PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i
badania 10.PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu
lekkiego)
11 .PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu
ciężkiego) 12.PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.
Wymagania i badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.BN-62/6738-03,04, 07 B eton hydrotechniczny 18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
8
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bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe
„Wipro”
19.BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i
żelbetowe.
Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana

przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki
połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki
spadowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(11) Studzienki
ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik
1983) KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60
cm
23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 19791982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur
„Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO MiastoprojektWarszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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D-04.01.01. KORYTO
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża gruntowego przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni i stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Wykonawca winien dysponować:
a.
równiarką lub spycharką z ukośnie ustawionym lemieszem a za zgodą Inwestora
również z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
b.
walcami statycznymi, wibracyjnymi lub płytami wibracyjnymi.
4. TRANSPORT
Nie występuje.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca winien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Rozmieszczenie palików lub szpilek do naciągania sznurków do wytyczenia robot w
odstępach nie większych niż co 10 m.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn, lub w przypadku robot o małym zakresie.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania aż do
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże
uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót obejmuje:
a.
szerokość koryta (10 razy na 1 km i nie może różnić się o więcej niż +10 cm i –5 cm)
b.
równość koryta wg BN-68/8931-04
c.
spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją +/-0,5%)
d.
rzędne wysokościowe (różnica nie powinna przekraczać +1 cm,-2 cm)
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e.
f.
g.

ukształtowanie osi w planie (różnica nie większa niż +/-5 cm)
wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża wg BN-77/893112
wilgotność wg PN-B-06714-17 (tolerancja od –20% do +10%)
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBOT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
3.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
4.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
5.
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABIL. MECH.
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie, jako :
podbudowę pomocniczą,
podbudowę zasadniczą,
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej i stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
2. MATERIAŁY
Kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 Woda do skropienia podczas
wałowania i klinowania.
Do wykonania podbudowy należy użyć:
tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm.
Kruszywo powinno być klasy co najmniej II – dla podbudowy zasadniczej i klasy II i III – dla
podbudowy pomocniczej.
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i klinowania podbudowy może być studzienna
lub z wodociągu.
3. SPRZĘT
Wykonawca winien dysponować :
równiarką, układarką lub rozsypywarką kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
walcami statycznymi gładkimi do zagęszczania kruszywa grubego,
walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zagęszczarkami płytowymi do klinowania
kruszywa grubego klińcem,
walcami ogumionymi lub stalowymi gładkimi do końcowego dogęszczenia,
przewoźnymi zbiornikami do wody.
4. TRANSPORT
Dowolne środki transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza
od 1,5- krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej
20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
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Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po
rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o
nacisku nie mniejszym niż 30 kN/m. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o
nacisku co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione
kruszywem drobnym. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym
gładkim o nacisku nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót obejmuje :
badanie właściwości kruszywa wg PN-S-96023
szerokość podbudowy (zgodnie z dokumentacją z tolerancją +10 cm, -5 cm)
równość podbudowy wg BN-68/8931-04 (nierówność do 12 mm dla podbudowy
zasadniczej i 15 mm dla podbudowy pomocniczej)
spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją 0,5%)
rzędne wysokościowe (różnice nie powinny przekraczać +1 cm,-2 cm)
grubość podbudowy (zgodnie z dokumentacją z tolerancją 2 cm dla podbudowy
zasadniczej i
+1 cm, -2 cm dla podbudowy pomocniczej)
nośność podbudowy wg BN-64/8931-02
Wtórny moduł odkształcenia na podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego musi
wynosić co najmniej 80 MPa. Badanie można wykonać płytą dynamiczną lub aparatem
VSS.
Wtórny moduł odkształcenia na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego musi
wynosić co najmniej 130 MPa. Badanie można wykonać płytą dynamiczną lub aparatem
VSS.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. 8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. 9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :
1.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PN-B-06714-12
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczenie
zawartości
zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności
metodą bezpośrednią.
PN-B-06714-26
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczenie
zawartości
zanieczyszczeń organicznych,
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie
Los Angeles.
PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem
belkowym
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 73

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy świetlicy wiejskiej w Wilczy”

D-05.03.23a. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I
CHODNIKÓW
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej i stosuje
się do:
dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania,
przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych,
placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych,
chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży,
ścieżek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej
architektury drogowej, elementów miejsc obsługi podróżnych itp. i stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach.
2. MATERIAŁY
Betonowa kostka brukowa
odmiana : kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), kostka
dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle
barwionej grubości min. 4 mm,
barwa : kostka szara z betonu niebarwionego, kostka kolorowa, z betonu barwionego
(zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzór (kształt) kostki : określony przez producenta,
wymiary : określone przez producenta, w zasadzie : długość od 140 do 280 mm,
szerokość od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, grubość od 55
do 140 mm, przy czym zalecane grubości są 40, 60, 80 i 100 mm. Pożądane jest,
aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności
przecinania elementów w trakcie ich wbudowania w nawierzchnię.
Cechy fizyko-chemiczne : określa PN-EN 1338w sposób przedstawiony w tabeli :

L.p. Cecha
1

Zał Wymaganie

Kształt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchyłki w C
mm od zadeklarowanych
wymiarów kostki grubości
< 100 mm
≥ 100 mm

Długość
grubość
±2
±3

szerokość
±2
±3

±3
±4

Różnica pomiędzy dwoma
pomiarami
grubości,
tej
samej kostki, powinna być ≤
3 mm
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1.2 Odchyłki
płaskości
iC
pofalowania
(jeśli
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy długości
pomiarowej 300 mm
400
mmfizykomechaniczne
2
Cechy
2.1 Odporność na zamrażanie / D
odmrażanie z udziałem soli
odladzających (wg kl. 3, zał.
D)
2.2 Wytrzymałość
na F
rozciąganie
przy
rozłupywaniu
2.3 Trwałość (ze względu
F
na wytrzymałość)
2.4 Odporność na ścieranie (wg G
kl. 3 oznaczenia H normy)
i
H

2.5 Odporność na
poślizgnięcie

3

Cechy wizualne
3.1 Wygląd

poślizg

/I

J

3.2 Tekstura
J
3.3 Zabarwienie
(barwiona
może być warstwa ścieralna
lub cały element)

mm) wypukłość
1,5
2,0

Maksymalna
wklęsłość

(w

1,0
1,5

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m 2,
przy czym każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm
długości rozłupania
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej
Böhmego,
ściernej, wg zał. G
wg zał. H normy
normy – badanie
–
3
badanie
alternatywne
≤ 23 podstawowe
mm
≤ 20
000 mm
/5 000 mm2
a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub
polerowana – zadawalająca odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności
na
poślizg/poślizgnięcie
–
należy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał.
I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia),
a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i
odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w
kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne,
a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez
odbiorcę,
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
właściwościach surowców i zmianach warunków
twardnienia nie są uważane za istotne

W zależności od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, zaleca się, aby jej grubość
wynosiła co najmniej:
4 cm w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, tarasach),
6 lub 7 cm w przypadku ruchu pieszego i pojazdów nie mechanicznych oraz mało
intensywnego ruchu samochodów osobowych o masie do 3,5 t,
8 cm w przypadku intensywnego ruchu samochodów osobowych, ciężarowych i
innych ciężkich pojazdów,
10 cm w przypadku najbardziej intensywnego obciążenia, np. na placach
,
przy ciągłym ruchu ciężkich pojazdów.
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące
materiały:
a)
na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, 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-11112:1996,
b)
na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN- 88/B-32250),
c)
do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996,
d)
do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg b),
e)
do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowodo wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie
odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04a „Wypełnienie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego”,
do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną
mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg b)
lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po
dostarczeniu na , powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem z innymi materiałami
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
-

Krawężniki, obrzeża i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek można stosować:
a)
krawężniki i obrzeża wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego
posiadającego aprobatę techniczną,
b)
krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997
c)
ścieki wg ST D-08.05.00
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:
a)
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg a i b,
b)
ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg ST D08.01.01÷08.01.02 „Krawężniki”, D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” i D08.05.00„Ścieki”
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3. SPRZĘT
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a)
ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b)
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających
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 wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki
z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniącą kostki przed ścieraniem i wykruszaniem
naroży.
4. TRANSPORT
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa
palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg.
Krawężniki i obrzeża podczas transportu należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładach drewnianych,
długością w kierunku jazdy. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i może
obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a)
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b)
podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o
wskaźniku piaskowym WP ≥ 35
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową,
obejmują:
1)
wykonanie podbudowy,
2)
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
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3)
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4)
ułożenie kostek z ubiciem;
5)
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6)
wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7)
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej,
gdyż nie występują zwykle poz. 1,6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 –
wypełnienia szczelin piaskiem.
Przykłady konstrukcji nawierzchni podano na końcu ST.
Podbudowa
Podbudowa powinna być zgodna z dokumentacją a jej wykonanie powinno odpowiadać
wymaganiom odpowiednich ST, a inne rodzaje podbudów odpowiadać wymaganiom norm
lub wytycznych IBDiM
Obramowanie nawierzchni
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich ST, krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać
przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane
jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i
prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży.
Podsypka
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po
zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie
powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejsze niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cem.-piask. powinno wyprzedzać
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub
zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy to po
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania
powinny być zgodne z dokumentacją, a w przypadku braku ustaleń Wykonawca przedkłada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi.
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Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cem.-piask. zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC.
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach
otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie mechaniczne
zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek obok urządzeń infrastruktury
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm
powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych
(ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe, ewentualnie przestrzeń uzupełnić kostką ciętą,
przycinaną na budowie.
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cem.-piask. zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe.
Ubijanie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)
z osłoną z tworzywa sztucznego i należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Do ubicia nawierzchni nie
wolno używać walca.
Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadłościennych kostek zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek,
spoiny należy wypełnić :
a)
piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b)
zaprawą cem.-piask., jeśli nawierzchnia jest na podsypce cem.-piask.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po bfitym polaniu wodą – wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Zaprawę cem.-piask. zaleca się przygotować w
betoniarce. Spoiny można wypełniać przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami. Przed rozpoczęciem zalewania kostka
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić
spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Po wypełnieniu spoin zaprawą nawierzchnię należy
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi
deseniami układania.
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W przypadku układania kostek na posypce cem.-piask. i wypełnianiu spoin zaprawą, należy
przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją
projektową względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin nie powinna być
mniejsza niż 8 mm i być wypełniona trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2.e.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach , w których
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). zaleca się wykonywać szczeliny
podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na posypce cem.-piask. ze spoinami
wypełnionymi zaprawą, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie
od 2 tygodni (przy temp. średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania przed przystąpieniem do robot
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a)
w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobatę techniczną,
certyfikat lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
charakterystycznych kostek,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek,
b)
w zakresie innych materiałów
sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych
materiałów
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),
ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach,
które budzą wątpliwości.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
1
2
3
4

5

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Częstotliwość badań

Wartości dopuszczalne

Sprawdzenie podłoża i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg ST D-04.01.01
Wg
ST,
norm,
wytycznych,
wymienionych
w pkcie 5
Sprawdzenie
obramowania wg
ST D-08.01.01
nawierzchni
÷02 D-08.03.01; D08.05.00kontrola w 10 punktach Wg pktu 5; odchyłki od
Sprawdzenie
podsypki
Bieżąca
(przymiarem
liniowym
lub
dziennej
działki
roboczej: projektowanej grubości 1
metodą niwelacji)
grubości, spadków i cech cm
konstrukcyjnych w porównaniu
z dokumentacją pro- jektową i
specyfikacją
Badania
wykonywania
nawierzchni z kostki
a)
zgodność
z
Sukcesywnie na każdej
dokumentacją
działce roboczej
projektową
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b)

położenie
osi
w
planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich Przesunięcie od osi
punktach charakterystycznych
projektowanej do 2
cm

c)

rzędne
(pomierzone
pomiarowym)

Co 25 m w osi i
krawędziach
oraz
wszystkich
punktach
rakterystycznych
Jw.

wysokościowe
instrumentem

przy
we
cha-

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

d) równość w profilu podłużnym
(wg BN-68/8931-04 [9] łatą
czteromet- rową)
e)
równość
w
przekroju Jw.
poprzecznym (sprawdzona łatą
profilową z po- ziomnicą i
pomiarze prześwitu kli- nem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym
względnie
metodą
niwela- cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw.
me- todą niwelacji)

Nierówności do 8 mm

g)

Odchyłki od szerokości
projektowanej do
5
cm
Wg pktu 5.7.5

szerokość
nawierzchni
(sprawdzona
przymiarem
liniowym)
h)
szerokość
i
głębokość
wypełnienia spoin i szczelin
(oględziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze- niu dług.
10 cm)
i) sprawdzenie
koloru kostek i
desenia ich ułożenia

Prześwity
między
łatą a powierzchnią
do 8 mm

Odchyłki
od
dokumentacji
projektowej do 0,3%

Jw.

W
20
punktach
charakterystycznych
dziennej działki roboczej
Kontrola bieżąca

Wg
projektowej
Inżyniera

dokumentacji
lub
decyzji

Badania wykonanych robót
Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Sposób sprawdzenia

1

Sprawdzenie
wyglądu
zewnętrznego
nawierzchni,
krawężników, obrzeży, ścieków

2

Badanie położenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25
planie
m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)
Rzędne
wysokościowe,
równość Co 25 m i we wszystkich punktach
podłużna
i
poprzeczna,
spadki charakterystycznych
(wg
metod
i
poprzeczne i szerokość
dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2,
lp. od
5c 5.
do 5g)
Rozmieszczenie i szerokość spoin i Wg
pktu
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami
oraz wypełnienie spoin i szczelin

3

4

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań,
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Roboty uznaje się za wykonane z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
2.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
3.
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne,
mostowe i drogowe
4.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
5.
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6.
7.

BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.
PN EN 1338 Betonowe kostki brukowe

8.
9.
10.

10. Z a ł ą c z n i k
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)
1.

Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego

1.1.

Drogi o ruchu kategorii KR3 (71 ÷335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę)
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1.2.

Drogi o ruchu kategorii KR4 (336 ÷1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę)

1.3.

Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001 ÷2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę)

2.
Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie
zamieszkania (na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >100 MPa)
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3.

Nawierzchnia chodnika
a)
G1 o module sprężystości (wtórnym) >80 MPa

b) wyłącznie dla ruchu pieszych

4.

Nawierzchnia ścieżek rowerowych

5.
Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na
parkingu)
5.1.
sprężystości (wtórnym) <100 MPa

module
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5.2. dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >120
MPa
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D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
Zakres robót objętych SST
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej gr. 7-9cm na podsypce cementowopiaskowej
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w SST D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Kostka kamienna
Do wykonania nawierzchni jezdni należy zastosować kostkę granitową o
wymiarach 7-9cm. Kostka granitowa powinna posiadać atest producenta oraz
Aprobatę Techniczną.
Koska kamienna - wymagania techniczne
Kształt i wymiary
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Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu.
Kształt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Kształt kostki nieregularnej
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki
Wielkość
(cm)

Wyszczególnienie

Dopuszczalne
odchyłki
dla
gatunku (cm)
1
1,0

5 6
5 6

8
8

10
10

-

-

-

0,6

-

-

-

0,6

-

-

-

0,6

-

-

-

8

-

-

-

8

Wymiar a
Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do górnej (czoła) nie mniejszy niż
Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe niż
Wypukłość większa niż
powierzchni
bocznej
nie
Odchyłki od kąta prostego
krawędzi powierzchni górnej (czoła), w
stopniach, nie
większe niż
Odchylenie odrównoległości
płaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do górnej, w
stopniach, nie większe niż

cm.
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Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej koski o głębokości nie
większej niż 0,6
Kostka może mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie
większej niż pół
wymiaru wysokości (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości
wymiaru wysokości kostki (a).
Cechy fizyczne i wytrzymałościowe kostki kamiennej
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i
przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej
Lp. Cechy fizyczne
Klasa
i wytrzymałościowe
Wytrzymałość na ściskanie w
1 stanie powietrzno-suchym, w
MPa, nie mniej niż
na
tarczy
2 Ścieralność
Boehmego, w centymetrach,
nie więcej niż
Wytrzymałość na uderzenie
3 (zwięzłość), liczba uderzeń,
nie mniej niż
4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie
więcej niż
5 Odporność na zamrażanie

II

Badania
według

120

PN-B-04110 [3]

0,4

PN-B-04111 [4]

8

PN-B-04115 [5]

1,0

PN-B-04101 [1]

całkowit
a

PN-B-04102 [2]

Składowanie kostki
Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość pryzm nie powinna
przekraczać 1 m.
Piasek
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-06712 [7]. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-06711 [6].
Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem
portlandzkim klasy
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [11].
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt
3.
Sprzęt do wykonania chodnika
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
 ubijaków ręcznych lub mechanicznych,
 wibratorów płytowych,
 drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne”
pkt 4.
Transport kostki kamiennej
Kostki drogowe można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę
nieregularną przewozi się luźno usypaną.
Transport pozostałych materiałów
Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportowym w warunkach
zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 5.
Koryto pod jezdnię
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi jezdni oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża”.
Podsypka
Można stosować następujące rodzaje podsypki:
 podsypkę cementowo-żwirową,
 podsypkę cementowo-piaskową,
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podsypkę żwirową lub piaskową.
Rodzaj i grubość podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową,
SST lub wskazaniami Inspektora.
Podsypka powinna być zagęszczona w stanie wilgotności optymalnej i wyprofilowana.


Układanie nawierzchni z kostki kamiennej
Kostkę można układać w różne desenie:
 deseń rzędowy prosty,
 deseń rzędowy ukośny,
 deseń łukowy.
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 8 mm. Spoiny w
sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.
Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej można układać bez środków
ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5o C lub wyższa. Jeżeli
w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5o C, a w nocy
spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o
złym przewodniku ciepła.
Kosta powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na
całe.
Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki. Na wypełnienie spoin
należy użyć drobne kruszywo kamienne o frakcji umożliwiającej właściwe wypełnienie
spoin.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt
6.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać u Inspektora
Nadzoru zgodę na wbudowanie kostki granitowej .
Badania w czasie robót
W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne:
a) sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych i porównaniu z dokumentacją projektową,
b) sprawdzenie ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej wg pkt 5.5,
c) sprawdzenie wypełnienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na każde
200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Równość
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Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [18].
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.

łatą

lub

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją 0,5%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
Ukształtowanie osi
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż 5
cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5
cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0
cm.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni
Wyszczególnienie
badań
i
pomiarów
Co 25m
1 Spadki poprzeczne
2 Rzędne wysokościowe Co 25m
3 Ukształtowanie osi w Co 25m

Lp.

Minimalna
częstotliwość
badań
pomiarów

i

planie
4 Szerokość
nawierzchni Co 25m
5 Grubość podsypki

Co 25m

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 7.
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Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
kamiennej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00„Wymagania
ogólne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostki kamiennej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem,
 ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin kruszywem kamiennym,
 pielęgnację nawierzchni jezdni,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.

PN-B-04101
PN-B-04102

3.
4.

PN-B-04110
PN-B-04111

5.

PN-B-04115

6.
7.
8.
9.

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-19701

Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
Materiały kamienne.
Oznaczanie
ścieralności
na
tarczy Boehmego
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości
kamienia na uderzenia (zwięzłość)
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Materiały kamienne. KOSTka drogowa
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
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10.
11.

wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D-06.01.01a. HUMUSOWANIE
TRAWĄ

TERENU

I

OBSIANIE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z humusowaniem i
obsianiem trawą poboczy przy budowie ul. Polnej i Lipowej oraz dróg stanowiących
ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego wraz z chodnikami ( jedno
lub dwustronnymi ) oraz miejscami parkingowymi w miejscowości Szczutowo.
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z humusowaniem i obsianiem trawą poboczy przy budowie ul. Polnej i
Lipowej oraz dróg stanowiących ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla
mieszkaniowego wraz z chodnikami ( jedno lub dwustronnymi ) oraz miejscami
parkingowymi w miejscowości Szczutowo.
Określenia podstawowe
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom
prawidłowy rozwój
Torf ogrodniczy – materiałuzyskany przez kompostowanie torfuz
odpadami roślinnymi
Materiał roślinny – Sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i
wieloletnich
Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi są:
- torf ogrodniczy – powinien być dostarczony w opakowaniach producenta
- nasiona traw – występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków: gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność
kiełkowania
- nawozy mineralne – powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (
zawartość azotu, fosforu, potasu _ N.P. ): nawozy należy zabezpieczyć przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania
- woda – bez specjalnych wymagań
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3. SPRZĘT
Roboty będą wykonywane ręcznie
4. TRANSPORT
Transport może odbywać się przy użyciu dowolnych środków transportu
zaakceptowanych przez Inżyniera
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 5. pielęgnacja obsiewu.
5.2. Wykonanie obsiania poboczy trawą z humusowaniem torfem ogrodniczym
Poboczu ulic poza terenami utwardzonymi powinny być
obsiane trawą. Wymagania dotyczące wykonania obsiani
są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń
-teren powinien być obniżony w stosunku do obrzeży o około 2 cm – jest to miejsce na
torf ogrodniczy(ok.4 cm)
- teren powinien być wyrównany i splantowany
- torf ogrodniczy powinien być rozścielony równą warstwą i wymieszany z
nawozami mineralnymi oraz Wyrównany
- przed sianiem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem
kolczatką lub zagrabić
- siew powinien być dokonywany w dni bezwietrzne
- okres siania – najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej do połowy września
- na terenie płaskim nasiona wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na
- na skarpach nasiona są wysiewane w ilości 4 kg na
- przykrycie nasion następuje przez przemieszanie z ziemą grabiami lub wałem
kolczatką
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu
uzgodnionego z Inżynierem
- największe zagłębienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie
sprawdzone łatą 3 metrową może wynosić 5 cm
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
Wykonanie obsiania poboczy trawą.
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na:
- oczyszczeniu terenu z zanieczyszczeń
- rozścieleniu warstwy torfu z kontrolą grubości warstwy rozścielonej
6.1
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prawidłowego uwałowania terenu
- kontroli zgodności składu gotowej mieszanki z ustaleniami SST
- gęstości zasiewu nasion
- okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
-

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (metr
grubości 10 cm

) wykonanego humusowania o

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w ST DM.00.00.00
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad
związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy i uzupełnieniem zaniżonych poboczy i
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach.
2. MATERIAŁY
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w ST D-05.01.00
„Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,
 równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),
 równiarek do profilowania,
 ładowarek czołowych,
 walców,
 płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
 przewoźnych zbiorników na wodę.

4. TRANSPORT
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych
środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem
mechanicznym Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi
nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce
odkładu należy uzgodnić z Inżynierem.
Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do
wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co
najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1].
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W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je
uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza
wykonane.
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do
3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału
uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w ST D-05.01.01
„Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu
gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi
poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być
zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać
spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać
śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej
0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B04481 [1].
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych
do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według ST D-05.01.00
„Nawierzchnie gruntowe”, ST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość
badań
Minimalna liczba badań na
dziennej
działce roboczej

Uziarnienie mieszanki uzupełniającej 2 próbki
Wilgotność
optymalna
2 próbki
mieszanki uzupełniającej
Wilgotność optymalna gruntu w
2 próbki
ściętym poboczu
Wskaźnik
zagęszczenia
na
ścinanych
lub
uzupełnianych
poboczach

1
2
3
4

2 razy na 1 km

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy
Wyszczególnienie

Minimalna częstotliwość pomiarów

Lp.
1

Spadki poprzeczne

2

Równość podłużna

2 razy na 100 m
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3

Równość poprzeczna

co 50 m

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją
+/-1%.
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04
Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru oznakowania
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

i

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na
drogach, w postaci: znaków ostrzegawczych, znaków zakazu i nakazu, znaków
informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.
Należy stosować znaki odblaskowe z folii odblaskowej II generacji na podkładzie
ocynkowanej z grupy wielkości średnie.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać oznakowanie pionowe
w zakresie jak niżej: stawienie słupków z tablicami znakami drogowymi (zakazu,
ostrzegawcze) 2 szt.
stawienie słupków z tablicami znakami drogowymi tablic informacyjnych 2 szt.
Określenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.1.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczana jest
treść znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium,
tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.
1.1.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku
może być wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową).
W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku
może być zatopione w tarczy znaku.
1.1.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów
zwykłych (lico nie wykazuje właściwości odblaskowych).
1.1.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.1.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy
(śruby, zaciski itp.).
1.1.7. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.1.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła
umieszczonym na zewnątrz znaku.
1.1.1.
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Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie
do 3 miesięcy od daty produkcji.
1.1.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres
dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.
1.1.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
1.1.9.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Aprobata techniczna dla materiałów

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe
powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji znaków mogą być wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego „na
mokro”, z betonu zbrojonego,
inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadający wymaganiom PN-B- 19701 [2].
Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3] .
Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250[4]
Pręty zbrojenia

Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom
PN-B-06251 [5].
Tarcza znaku

Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
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Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie
światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych
warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas
trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na
życzenie odbiorcy:
- instrukcję montażu znaku,
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
- instrukcję utrzymania znaku.
Materiały do wykonania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa
ocynkowana
Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości, co najmniej 1,0 mm powinna być
zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.
Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków
przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod
warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją
jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o
odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.
Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym
pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny
tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 %
największego wymiaru znaku.
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy
znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta
(w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych
kształtowników aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych.
Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej.
Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8
mm.
Znaki odblaskowe

Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
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Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku
materiałem odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny
spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej.
Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z
tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne
niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku
oraz na jego powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub
obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane
w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii.
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7
do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału.
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować
lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek
ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:
- 2 mm dla znaków małych i średnich,
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich.
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być
większe w każdym kierunku niż:
- 2 mm dla znaków małych i średnich,
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o
wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x
4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w
każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie
większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej
długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i
długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają
treści znaku.
W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni
nieprzekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku
małego lub średniego, oraz o powierzchni nieprzekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie
większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego
(włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. W znakach nowych
niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroczą wielkości określonych poniżej. W znakach użytkowanych dopuszczalne jest
występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyżej dwóch lokalnych
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ognisk korozji o wymiarach nieprzekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych
oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy
znaku nie może występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo
ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą
nieodblaskową barwy ciemno- szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji
0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone
farbą ochronną.
Materiały do montażu znaków

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp.
powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zależności od ich wielkości.
Przechowywanie i składowanie materiałów

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych
powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem
prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. Znaki powinny być
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
3. SPRZĘT
1.2. Ogólne

wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
3.
Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
- środków transportowych do przewozu materiałów,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- sprzętu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT
1.3. Ogólne

wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN88/6731-08 [14]. Transport kruszywa powinien odbywać
się zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być
przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być
symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.)
powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich
przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
1.4. Ogólne

zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby
w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją
projektową.
Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, powinny być wykonane zgodnie
z dokumentacją pionową i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].
Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych

Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-69011
[20].
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki
wymiarów spoin nie powinny

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 105

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy świetlicy wiejskiej w Wilczy”

Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie
płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inspektor
Nadzoru może dopuścić wady większe niż podane w tablicy, jeśli uzna, że nie mają one
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.
Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-69775 [23]
Rodzaj wady
Dopuszczalny
wymiar
wady, mm
Brak
przetopu
Podtopienie lica
spoiny
Porowatość
spoiny Krater w
spoinie
Wklęśnięcie lica
spoiny
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień i
wypukłości lica spoiny

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0
3,0

Trwałość wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną
czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego
użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować
zniekształcenia treści znaku.
Tabliczka znamionowa znaku

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę
znamionową z:
nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy
lub dostawcy, datą produkcji, oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, datą
ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny,
czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.5. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
6. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy.

Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów
betonowych „na
mokro”. Uwzględniając
nieskomplikowany
charakter
robót
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z
potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
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Badania w czasie wykonywania robót
1.5.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją
zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
Lp. Rodzaj
Liczba badań
Opis badań
Ocena wyników
badania
badań
1

2

Sprawdz
enie
powierzc
hni

Sprawdz
enie
wymiaró
w

od 5 do 10
badań
z
wybranych
losowo
elementów w
każdej
dostarczonej
partii

Powierzchnię
zbadać
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głębokości wad
użyć dostępnych narzędzi (np.
liniałów
z
czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.

wyrobów
Przeprowadzić
liczącej
do
uniwersalnymi
1000
przyrządami pomiarowymi
elementów
lub sprawdzianami
(np.
liniałami,
przymiarami itp.)

Wyniki
badań
powinny
być
zgodne
z
wymaganiami

punktu 2

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w
punkcie 2.
Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją
(lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
zgodnie z punktem 2 i 5, poprawność wykonania
fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
poprawność ustawienia słupków zgodnie z punktem 5.4.

projektową

7. OBMIAR ROBÓT
1.6. Ogólne

zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są:
szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych,
m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.
8. ODBIÓR ROBÓT
1.7. Ogólne

zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.8.

Normy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-06250
PN-B-19701
PN-B-06712
PN-B-32250
PN-B-06251
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-84023-07
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84030-02
PN-H-82200
BN-89/1076-02

Beton zwykły
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
Stal
stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
Cynk
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania

14.

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.

15.
16.

PN-H-04651
PN-S-02205

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowiska
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Inne dokumenty
Załącznik nr 4 „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
Załącznik nr 1 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach”
1.9.
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D-07.05.01. BARIERY OCHRONNE
OSŁONY ENERGOCHŁONNE

STALOWE ORAZ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem i remontem barier ochronnych na
drogach krajowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnicą z profilowanej
taśmy stalowej typu B na słupkach stalowych, oraz wymianą osłon energochłonnych.
1.4. Określenia podstawowe

Dla celów niniejszej SST przyjmuje się następujące określenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest
niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię
przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji
pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej (zał. 11.1).
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony
drogi, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1 i 11.2).
1.4.4. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na
drugą jezdnię (zał. 11.1).
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1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.
1.4.6. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków
za pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co
najmniej 250 mm (zał. 11.1 i 11.2 c).
1.4.7. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
pośrednictwem przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od
100 mm do 180 mm (zał. 11.2 b).
1.4.8. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest
bezpośrednio do słupków (zał. 11.2 a).
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy
stalowej, mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu
w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w
sposób plastyczny.
Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się
kształtem przetłoczeń (zał. 11.4).
1.4.10.
Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej)
lub kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140
mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie
barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej),
powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania
słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze.
1.4.11.Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy
stalowej lub z kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem,
którego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle
około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia dużą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie
kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego pojazdu.
1.4.12. Osłona energochłonna (Poduszka zderzeniowa) typu U-15a, Zadaniem poduszek
zderzeniowych jest przejęcie energii uderzenia w przypadku najechania na osłonę przez
pojazd, czego skutkiem jest obniżenie działających na pasażerów pojazdu naprężeń.
Zamawiający przewiduje dwa typy osłon energochłonnych do wymiany lub naprawy:


Model T-1000,



Model Euro Tracc 80.

zał. nr 3
Zał. nr 4

1.4.13. Typy barier zależą od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji:
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typ I bariera podatna z odkształceniem od 1,8 do 2,0m,



typ II bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85m,



typ III bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru.

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza się do stosowania tylko konstrukcje drogowych barier ochronnych które
spełniają wymagania normy PN-EN 1317, co musi być udokumentowane odpowiednimi
sprawozdaniami z badań zderzeniowych, oznakowane znakiem „CE” albo znakiem
budowlanym. Elementy do wykonywania barier ochronnych stalowych określone są poprzez
typ bariery podany w dokumentacji przetargowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier.
Do elementów tych należą:
 prowadnica,
 słupki,
 pas profilowy,
 wysięgniki,
 przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe,
 łączniki ukośne,
 obejmy słupka, itp.
W przypadku osłon energochłonnych są to:
 osłona,
 sekcje zderzeniowe,
 liny stabilizujące,
 łączniki barierowe,
 betonowe bloki wsporcze,
 bariery betonowe.
2.2. Wymagane parametry dla klas działania wg normy PN-EN 1317-2
Bariera SP-01/2
Minimalny poziom powstrzymywania
Maksymalna szerokość pracująca
Minimalny poziom intensywności zderzenia

H1
W5
A

Bariera SP-05/4
Minimalny poziom powstrzymywania
Maksymalna szerokość pracująca
Minimalny poziom intensywności zderzenia

N2
W5
A

Bariera SP-06/4
Minimalny poziom powstrzymywania

N2
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Maksymalna szerokość pracująca
Minimalny poziom intensywności zderzenia

W5
B

Bariera SP-07/4
Minimalny poziom powstrzymywania
Maksymalna szerokość pracująca
Minimalny poziom intensywności zderzenia

H1
W6
A

Bariera SP-09/4
Minimalny poziom powstrzymywania
Maksymalna szerokość pracująca
Minimalny poziom intensywności zderzenia

N2
W5
A

Bariera SP-10/4
Minimalny poziom powstrzymywania
Maksymalna szerokość pracująca
Minimalny poziom intensywności zderzenia

N2
W6
A

Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w dokumentacji
przetargowej, przy czym:
- typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier,
- typ B powinien odpowiadać PN-H-EN 1317-2[18]
Wymiary oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być
zgodne z ofertą producenta. Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od
widocznych wad, bez ubytków powłoki antykorozyjnej. Prowadnice mogą być dostarczane
luzem lub w wiązkach.
2.1.2. Słupki
Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji przetargowej.
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym:
dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi zwykle
od
100 do 140 mm. Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych przedstawiono w
załączniku 11.8.
Powierzchnia kształtownika walcowego powinna być charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona
powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika
nie może zmniejszyć się poza dopuszczalna dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień,
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.
2.1.3. Inne elementy bariery
Inne elementy barier, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki,
przekładki (zał. 11.9), śruby, światła odblaskowe itp. powinny odpowiadać wymaganiom
dokumentacji przetargowej i być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów,
odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.
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Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą
elementów bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i
wypukłych karbów.
Dostawa większych wymiarowo elementów barier może być dokonana luzem lub w
wiązkach. Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w
pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości i
masy wyrobów.
Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
2.1.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki
sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W
przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna
wynosić 60 um.
2.1.5. Osłony energochłonne typu U-15a powinny być wyprodukowane zgodnie z
deklaracjami zgodności, które wykonawcą powinien przedstawić przed wykonaniem prac
montażowych.
2.2. Materiały do wykonania elementów betonowych
2.2.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.2.1.1. Deskowanie
Materiały i sposób wykonania deskowania powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
przetargowej, SST lub określone przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji
Zamawiającego. Deskowanie może być wykonane z drewna, z częściowym użyciem
materiałów drewnopochodnych lub metalowych, względnie z gotowych elementów o
możliwości wielokrotnego użycia i wykonania powtarzalnych układów konstrukcji jako
deskowanie przestawne, ślizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [8] PN-B06251[3], PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002
[l0],
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [27],
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PNM-82503 [24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],
- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081 -02 [31 ],
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę i
zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji
Zamawiającego.
2.2.1.2. Beton i jego składniki
Właściwości betonu do wykonania betonowych fundamentów lub kotew powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tym, że klasa betonu nie powinna być niższa niż klasa
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B 15, nasiąkliwość powinna być nie większa niż 5%, stopień wodoszczelności - co najmniej
W 2, a stopień mrozoodporności - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej
„32,5" i powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [5].
Kruszywo do betonu (piasek, grys, żwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo łamane) powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [4].
Woda powinna być odmiany „l" i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja
przetargowa, SST lub wskazania Zamawiającego, przy czym w przypadku braku danych
dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250 [2].
Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [6]
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje je dokumentacja przetargowa lub
SST. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę
powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości
mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [l].
Jeśli dokumentacja przetargowa lub SST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi
włóknami(drucikami) stalowymi, włóknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to
materiał taki powinien posiadać aprobatę techniczną.
2.2.2. Elementy prefabrykowane z betonu
Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych
(fundamentów, kotew) powinny być zgodne z dokumentacją przetargową.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w BN-80/6775-03.01 [29].
2.3. Składowanie materiałów
Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych
typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy
montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Zaleca się, aby drobne frakcje kruszywa były chronione za pomocą plandek lub zadaszeń.
Podłoże składowiska, musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić
do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. Przechowywanie cementu powinno
być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28]. Inne materiały należy przechowywać w
sposób zgodny z zaleceniami Zamawiającego.
3.
4. sprzęt
3.1. Sprzęt do wykonania barier i osłon energochłonnych

Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier,
żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
wiertnic do wykonywania otworów pod słupki,
koparek kołowych,
urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt,
betoniarki przewoźnej,
wibratorów do betonu,
Ładowarki,
przewoźnego zbiornika na wodę,
5. transport
4.1. Transport elementów barier stalowych i osłon energochłonnych

Transport elementów barier i osłon może odbywać się dowolnym środkiem transportu.
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu.
Elementy dłuższe (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w
opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w
pojemnikach handlowych producenta.
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą
żurawi lub ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji
przed pomieszaniem. Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających
wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.1. Transport materiałów do wykonania elementów betonowych
Kruszywo do betonu 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.
Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportowymi w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia
zastosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środku transportu
powinno być symetryczne.
Elementy należy układać na podkładach drewnianych. Drewno i elementy deskowania
należy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].
Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3]. Stal
zbrojeniową można przewozić dowolnym środkiem transportu, luzem lub w wiązkach, w
warunkach chroniących ją przed pomieszaniem i przed korozją.
6. wykonanie robót
1.1.





Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem właściwych robót należy:
zlokalizować miejsce naprawy,
ustalić z Przedstawicielem OU zakres wymiany,
wytyczyć trasę bariery,
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ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6),
określić wysokość prowadnicy bariery (zał. 11.3),
określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,
ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp.
1.2.

Osadzenie słupków

5.2.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.2.1.1. Wykonanie dołów pod słupki
Doły (otwory) pod słupki powinny mieć wymiary:
przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około
20 cm od największego wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do
1,35 m w zależności od typu bariery,

przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju
poprzecznego mogą wynosić 30 x 30 cm, a głębokość otworu co najmniej 0,75 m przy
wypełnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny być ustalone
indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.


5.2.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem
Osadzenie słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno
uwzględniać:

zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy
zastosowaniu odpowiednich szablonów,

wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubości warstwy min. 5 cm,

wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na
1 m3 piasku) lub zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia
nie powinien być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody Proctora.
5.2.1.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
Jeśli dokumentacja przetargowa, SST lub Zamawiający na wniosek Wykonawcy ustali
bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiającego:
- sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący
odkształceń
lub uszkodzeń słupka,
- rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających
(np.
młotów, bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających
słupki
 w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe.
5.2.2. Tolerancje osadzenia słupków
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z
wymiarów wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków,
wynosi  11 mm.
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Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie
zamocowana równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami
otworów w słupkach do mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi  6 mm.
1.3.

Montaż bariery

Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością
otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii
prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub
cięć, naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej,
nakładając następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd
przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy. Sąsiednie odcinki taśmy
są łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na
każde połączenie.
Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany
ściśle według zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu
elementów (obejm, wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek.
Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie:

odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m,
8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy
połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem
odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą
betonową w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do
obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego
końcowego, e) wzmocnionego,

odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na
dojazdach do mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak
również połączenia z barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi,

przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub
innych urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu,
na skrzyżowaniu z drogami, przejścia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez
pas dzielący,

dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków
bariery, itp. (np. wg zał. 11.5).
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) białe - po lewej stronie jezdni.
Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z
ustaleniami WSDBO [32].
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z
wytycznymi producenta barier.
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1.4.

Montaż osłony energochłonnej

Osłony energochłonne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta przez
wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie przy montażu danego rodzaju osłon
typu U-15a.

1.5.

Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
przetargową lub SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:
- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania,
dojrzewania, pielęgnacji i transportu,
- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego
składników.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniając sztywność i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką
betonową,
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki
betonowej. Termin rozbiórki deskowania powinien być zgodny z wymaganiami PN-B-06251
[3]. Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku wodnocementowego W/C nie powinna być większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna
być rzadsza od plastycznej.
Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z
pojemnika, rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami
wgłębnymi.
Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5°C, należy
prowadzić pielęgnację wilgotnościową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu
powinna spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić dokumenty o których
mowa w pkt. 2.1. i 2.2.
Zaświadczenia o jakości (atesty) na materiałach, do których wydania producenci są
zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe,
cement. Zamawiający zabrania widocznego znakowania elementów barier znakami
reklamowymi producentów barier lub innymi znakami będącymi reklamą.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy
2.
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych
w punkcie 2.
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producenta
Ocena wyników
Lp. Rodzaj
Liczba badań Opis badań
badania
badań
1

Sprawdzenie 5 do 10 badań
powierzchni z wybranych
losowo
elementów w
każdej
dostarczanej
partii wyrobów
liczącej
do
1000
elementów

2

Sprawdzenie
wymiarów

Powierzchnię
zbadać
nie
uzbrojonym
okiem. Do ew.
sprawdzenia
głębokości
wad
użyć dostępnych
narzędzi
(np.
liniałów
z
czujnikiem,
suwmiarek,
mikrometrów itp.)
Przeprowadzić
uniwersalnymi
przyrządami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

Wyniki powinny
być zgodne z
wymaganiami
punktu
2
i
katalogiem
(informacją)
producenta
barier

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy zbadać:
a) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
b) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
c) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,
d) poprawność ustawienia słupków,
e) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej,
f) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych,
g) poprawność wykonania em, robót betonowych.
8. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa




Jednostką obmiarową jest:
m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej – jednostronnej lub dwustronnej.
kpl. (komplet) wykonanej osłony energochłonnej
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9. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub
bezpośrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),
 montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą
właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i
końcowych, ew. barier osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami
barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, umocowaniem elementów odblaskowych
itp.,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie terenu.
Cena wykonania kompletu osłony energochłonnej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 montaż osłony energochłonnej (osłona. liny, kotwy, obejmy, wsporników itp. z pomocą
właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków łącznikowych z
różnymi typami barier, itp.,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie terenu.

11. przepisy związane
10.1. Normy

1.

PN-B-03264

2.
3.
4.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712

Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
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5.

PN-B-19701

6.
7.
8.

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-D-95017

9.
10.
11.

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

12.
13.
14.
15.

PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419

16.

PN-H-9346003

17.

PN-H-9346007
PN-H-9346115

18.

19.

PN-H-9346118

20.

PN-H-9346128

21.
22.
23.
24.
25.
26.

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/065801
BN-87/502812
BN-88/673108
BN-80/677503.01

27.
28.
29.

30.
31.

BN-69/712211
BN-73/908102

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspólne wymagania i badania
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na
gorąco
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do
490 MPa
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki
ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte,
określonego przeznaczenia. Kształtownik na poręcz
drogową, typ B
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte,
określonego przeznaczenia. Ceowniki półzamknięte
prostokątne
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte,
określonego przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe
bariery ochronne
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Śruby ze łbem sześciokątnym
Śruby ze łbem kwadratowym
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,
okrągłym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
Płyty pilśniowe z drewna
Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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12. załączniki
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Załącznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, według [32]
Oznaczenie
Typ bariery
Odległość Rodzaj bariery
z prowadnicą
A
B
słupków

Zalecane
zastosowanie

wysięgnikowa

na autostradach
i drogach
ekspresowych

przekładkowa

na drogach krajowych i wojewódzkich innych niż
autostrady

4,0 m
SP-16 SP-06 2,0 m
1,33 m
1,0 m

przekładkowa

na drogach krajowych i wojewódzkich gdy zachodzi
konieczność
wzmocnienia
bariery

4,0 m
SP-15 SP-05 2,0 m
1,33 m
1,0 m

bezprzekładkowa

na drogach
ogólnodostępnych

4,0 m
SP-14 SP-04 2,0 m
1,33 m
1,0 m

bezprzekładkowa

na drogach
ogólnodostępnych
gdy
zachodzi
konieczność
wzmocnienia
bariery

4,0 m
SP-17 SP-07 2,0 m
1,33 m
1,0 m

wysięgnikowa
dwustronna

na autostradach
i drogach
ekspresowych

2,0 m
SP-11 SP-01 1,33 m
1,0 m
4,0 m
SP-19 SP-09 2,0 m
1,33 m
1,0 m

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 122

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Grzonki przy świetlicy wiejskiej w Wilczy”

2,0 m
SP-20 SP-10 1,33 m
1,0 m

na drogach krajowych i wojewódzkich innych niż
autostrady

przekładkowa
dwustronna

na drogach
o V < 60 km/h
i
małym
zagrożeniu
wypadkowym

4,0 m
SP-21 SP-22 wyjątkowo bezprzekładkowa
# 2,5 # 2,5 2,0 m
mm
mm

Załącznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicą z profilowanej taśmy
stalowej stosowane na odcinkach dróg, według [32]
a) bezprzekładkowa

b) przekładkowa

c) wysięgnikowa

Załącznik 11.3. Zasady określania wysokości prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg
[32]
a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery
znajduje się w płaszczyźnie krawędzi jezdni, c) bariera przy krawężniku ulicy, gdy
prowadnica bariery jest odsunięta od płaszczyzny krawędzi jezdni
a)

b)

c)

Załącznik 11.4. Profilowana taśma stalowa typu A i B,
bariery ochronne, WKiŁ, 1983

wg

L. Mikołajków:

Drogowe
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Omówienie różnic taśm stalowych typu A i B
Profil taśmy typu A ma zaokrąglone krawędzie przetłoczeń taśmy, profil B ma
spłaszczone krawędzie przetłoczeń.
Między obu rodzajami prowadnic nie występują wyraźne różnice w ich zachowaniu
podczas kolizji - chociaż niektóre źródła stwierdzają, że profil B jest nieco korzystniejszy od
profilu A.
Różnice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie
ukształtowanie jednego z końców taśmy, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko
do siebie. Przetłoczenia takie nie są konieczne w profilu A, który wykazuje większą
sprężystość w przekroju poprzecznym.
Masa prowadnic przy grubości taśmy 3,0 mm wynosi dla profilu A około 12 kg/m, a
dla profilu B około 11 kg/m.
Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba śrub łączących odcinki taśmy niż przy
profilu A.
Załącznik 11.5. Dodatkowe urządzenia
jednośladowych na łukach drogi, wg [32]
1 - dodatkowa prowadnica bariery

zabezpieczające

użytkowników

pojazdów

2 - osłony słupków bariery
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Załącznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32]

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi)

Załącznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach dróg
(wyciąg z WSDBO [32])
1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier
Stosowane mogą być tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier
ochronnych, które uprzednio były sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod
doświadczalnych, określonych w punkcie 1.4 WSDBO.
Typ bariery i sposób osadzenia jej słupków należy ustalać w zależności od
możliwości poprzecznego odkształcenia bariery podczas kolizji. Zaleca się stosowanie
barier podatnych (typu I). Pozostałe typy barier stosuje się w przypadkach, gdy warunki
terenowe uniemożliwiają odpowiednie odkształcenie bariery.
2. Wysokość barier ochronnych stalowych
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Wysokość stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na której podczas
kolizji znajduje się koło pojazdu samochodowego, do górnej krawędzi prowadnicy bariery,
wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi w załączniku 11.3).
3. Dodatkowe urządzenia na słupkach barier
W przypadkach, gdy na drodze występuje znaczący ruch motocykli lub innych
pojazdów jednośladowych, odbywający się z dużą prędkością - zaleca się zastosowanie
dodatkowych urządzeń, zabezpieczających ich użytkowników przy przewróceniu się
pojazdu przed bezpośrednim uderzeniem w słupki bariery ochronnej. Zalecane jest
stosowanie np. dodatkowej, niżej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznych osłon
słupków bariery itp., zwłaszcza na wyjazdowych drogach łącznikowych o małych
promieniach łuków na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych
odcinkach dróg ogólnodostępnych (patrz załącznik 11.5).
4. Lokalizacja barier wzdłuż drogi
Lokalizacja barier wzdłuż drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na
podstawie kryteriów określonych w WSDBO pkt 2.2.
5. Podatność barier
Jeśli producent nie podaje inaczej, to zalicza się do barier:
a) a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysięgnikowych oraz odmiany
barier pozostałych ze słupkami I, IPE, [ i  100 mm oraz rozstawem słupków 4,0 m i 2,0
m,
b) b) o ograniczonej podatności (typu II) - bariery pozostałych typów i odmian ze słupkami
100 mm i 140 mm z rozstawem co 1,33 m i 1,0 m,
c) c) sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z
wzmocnionymi i odpowiednio osadzonymi słupkami.
6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych
W barierach stalowych stosowane są prowadnice typu A lub B (zał. 11.4).
Dopuszczone jest stosowanie prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego
sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.
Należy stosować profilowaną taśmę stalową o czynnej długości 4,0 m (długości
przed montażem 4,3 m). Odcinki taśmy o czynnej długości 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m należy
stosować tylko wyjątkowo, np. gdy całkowita długość odcinka bariery nie jest podzielona
przez 4 m. Analogiczne długości należy przyjmować dla pasa profilowego.
W barierach bezprzekładkowych pas profilowy można stosować, gdy za barierą
występuje ruch pieszy.
Bariery stalowe ze słupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, należy stosować
tylko w przypadkach, gdy za barierą występują obiekty lub przeszkody, wymagające
szczególnego zabezpieczenia (słupy wysokiego napięcia, podpory wiaduktów itp.). Poza
przypadkami wyjątkowymi - barier tych nie należy stosować na nasypach dróg.
Bariery stalowe na słupkach co 1,0 m stosuje się tylko wyjątkowo - gdy występuje
konieczność szczególnego wzmocnienia bariery.
7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi
Najmniejsze odległości prowadnicy bariery wynoszą (zał. 11.6):
a) a) od krawędzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)
- 0,5 m,
b) b) od krawędzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza - 1,0 m,
c) c) od krawężnika o wysokości co najmniej 0,14 m
- 0,5 m
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(warunku tego nie stosuje się, gdy spełniony jest warunek b).
8. Inne ustalenia
Lokalizację oraz długość i sposób konstruowania odcinków przejściowych,
początkowych i końcowych ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustaleń
określonych w WSDBO.
Załącznik 11.8. Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogów producentów barier)
Przekrój
Lp. poprzeczny
wg normy

Wymiary
przekroju Przekrój
poprzecznego, mm
wysokość szerokość grubość cm2

Dopuszczalna
odchyłka, mm
wys. szer. grub.

1

Dwuteowy
100
PN-H-93407 120
[14]
140

50
58
66

4,5
5,1
5,7

10,6
14,2
18,3

2
2
2


1,5

1,5

1,5

2

Dwuteowy, 100
równo120
ległościenny, 140
IPE
PN-H-93419
[15]
100
Ceowy
(walcowany)
PN-H-93403 120
140
[13]
Ceowy
100
(gięty na
120
zimno) PN- 140
H-93460-03
[16]

55
64
73

4,1
4,4
4,7

10,3
13,2
16,4

2
2
+3,2

 2  0,5
 2  0,5
+3,- 0,75
2

50

6,0

13,5

2

2

55
60

7,0
7,0

17,0
20,4

2
2

2
2

50, 60
50,60,80
50,60,80

od 4 do od7,33 do  2
6
11,67
2
od 4 do od8,13 do  2
6
15,27
od 4 do od9,73 do
6
16,47


2,5

2,5

2,5

-

120

40

3,0


1,5

1

-

100
120

60, 80
60, 80

3
3

-

100

55

od 4 do od8,13 do 
6
14,07
2,5
od 4 do od8,93 do 
6
15,27
2,5
4,0
9,0
+2,

3

4

5

6

7

Ceownik
półzamknięty
prostokątny
PN-H93461-18
[19]
Zetownik
PN-H93460-07
[17]
Sigma(brak

6,33

 0,5
 0,5
 0,5

+0,4
-1,0
jw.
jw.

+2, - 
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normy)

-1

1

0,18

Załącznik 11.9. Najczęściej stosowane przekładki w barierach ochronnych stalowych (wg
katalogów producentów barier)
Przekrój
poprzeczny

Wysokość,
mm

Szerokość
(stopki), mm

Norma

Ceownik
Ceownik
Dwuteownik
Prostokątny

100
120
120
100

50
55
64
60

PN-H-93403
[13]
PN-H-93403
[13]
PN-H-93419
[15]
BN-73/0658-01
[26]
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D-08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników :
betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,
betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,
betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.
2. MATERIAŁY
Krawężniki betonowe – klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01,. Do produkcji
krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 klasy B25 i B30
Ława betonowa – beton klasy B15 lub B10 wg PN-B-06250 Ława żwirowa – żwir wg PN-B11111
Ława tłuczniowa – tłuczeń wg PN-B-11112
Masa zalewowa – wg BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej
Cement – cement portlandzki klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-B-19701 Kruszywo – wg PNB-06712
Woda – wg PN-B-32250
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej klasy nie mniejszej niż 32,5 wg PN-B-06711
3. SPRZĘT
Wykonawca winien dysponować betoniarką przeciwbieżną, wibratorem płytowym i
ubijakiem mechanicznym

4. TRANSPORT
Transport krawężników w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie ławy – koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wskaźnik
zagęszczenia dna koryta powinien wynosić co najmniej 0,97 wg metody Proctora.
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 a ław betonowych ponadto zgodne z
PN-B-06251, Przy ławach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową.
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Ustawienie krawężników – odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni powinna
wynosić 12 cm, a w miejscach wjazdów do posesji i zejść dla pieszych 3 do 5 cm.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawienie krawężników
na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonane na podsypce z piasku grubości
warstwy 3 do 5 cm po zagęszczeniu, a na ławie betonowej na podsypce z piasku lub
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm. Spoiny krawężników nie powinny
przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem lub piaskiem, a krawężników
na ławie betonowej zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Kontrola jakości robót obejmuje:
a.
badanie krawężników i pozostałych materiałów
b.
wykonanie koryta pod ławę
c.
wykonanie ław
d.
ustawienie krawężników

7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawężnika.
8. ODBIÓR ROBOT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
a.
wykonanie koryta pod ławę,
b.
wykonanie ławy,
c.
wykonanie podsypki,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :
1.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.
PN-B-06250 Beton zwykły
3.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
4.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
żwir i mieszanka
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru

Inne dokumenty :
1.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa,
1979 i 1982 r.
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D-08.03.01. BETONOWE OBRZEżA CHODNIKOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego i stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
2. MATERIAŁY
Obrzeża wg BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, do produkcji obrzeży stosować beton
wg PN-B- 06250, klasy B25 i B30
żwir do wykonania ławy wg PN-B-11111
Piasek do wykonania ławy wg PN-B-11113 Cement wg PN-B-19701
Piasek do zapraw wg PN-B-06711
3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Transport obrzeży po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0.7 wytrzymałości
projektowej.
5. WYKONANIE ROBÓT
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonać wg PN-B-06050. Podsypkę (ławę) wykonuje
się ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu z polewaniem
wodą.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać
szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w
stosunku 1:2. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót obejmuje :
a.
badanie obrzeży i pozostałych materiałów
b.
wykonanie koryta pod ławę
c.
wykonanie ław
d.
ustawienie obrzeży
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIOR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :
1.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2.
PN-B-06250 Beton zwykły.
3.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
żwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowiska tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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D-08.04.01. WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robot związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram o nawierzchni :
z kostki kamiennej,
z klinkieru,
z płyt betonowych sześciokątnych i kwadratowych,
z kostki brukowej betonowej,
z mieszanek mineralno-asfaltowych.
i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są:
kostka kamienna nieregularna lub rzędowa odpowiadająca wymaganiom PN-B11100
klinkier drogowy odpowiadający wymaganiom BN-77/6741-02
płyty drogowe betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/02 i BN80/6775-03/01
kostka brukowa betonowa o wysokości 80 mm odpowiadająca wymaganiom
podanym w ST D-05.03.23.
mieszanka mineralno-asfaltowa odpowiadająca wymaganiom podanym w ST D05.03.05.
piasek na podsypkę odpowiadający wymaganiom PN-B-11113
piasek na podsypkę cem.-piask. odpowiadający wymaganiom PN-B-06712
piasek do zaprawy cementowej odpowiadający wymaganiom PN-B-06711
żwir do ław pod krawężnik odpowiadający wymaganiom PN-B-11111
tłuczeń i kliniec do ław pod krawężnik odpowiadający wymaganiom PN-B-11112
beton na ławę betonową pod krawężnik odpowiadający wymaganiom PN-B-06250
klasy B 15 lub B 10
cement do wytwarzania betonu i zaprawy odpowiadający wymaganiom PN-B-19701
klasy nie niższej niż 32,5
kruszywo do betonu odpowiadające wymaganiom PN-B-06712
woda odmiany „1” odpowiadająca wymaganiom PN-B-32250
3. SPRZĘT
Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w ST dla
poszczególnych rodzajów nawierzchni.
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4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu materiałów użytych do budowy nawierzchni wjazdów i
wyjazdów podano w poszczególnych ST.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne z
wymaganiami ST D- 04.01.01.
Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być zgodny z PN-B-06050
Wykonanie warstwy odsączającej powinno być zgodne z ST D-04.02.01.
Wykonanie obramowania nawierzchni przy zastosowaniu krawężników należy wykonać
zgodnie z ST D-08.01.01.
Wykonanie podbudowy powinno być zgodne z ST :
podbudowa z kruszywa naturalnego, wg ST D-04.04.01.
-

podbudowa z kruszywa łamanego, wg ST D-04.04.02.
podbudowa z tłucznia kamiennego, wg ST D-04.04.04.
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg ST D-04.05.01. Wykonanie
nawierzchni powinno być zgodne z ST :
nawierzchnia z kostki kamiennej, wg ST D-05.03.01.
nawierzchnia z płyt drogowych betonowych, wg ST D-05.03.03.
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST D-05.03.23.
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg ST D-05.03.05.
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBOT

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawić wyniki Inżynierowi do
akceptacji.
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania :
koryta i podłoża,
warstwy odsączającej,
obramowania nawierzchni,
podbudowy,
nawierzchni.
Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje wg odpowiednich
ST.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
wykonane koryto,
wykonana warstwa odsączająca,
w3ykonane obramowanie,
-

wykonana podbudowa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.
PN-B-06250 Beton zwykły
3.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
4.
PN-B-06712 Kruszyw3a mineralne do betonu
5.
PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa
6.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka
7.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
8.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do naw. dróg. Piasek.
9.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
10.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania.
12.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe
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