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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania inwestycyjnego pn.: 

”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową 

oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Poniższa szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy ulicy. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.  

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.5. Inżynier – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania 

robót budowlanych. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.10. 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 potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 

z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 

i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki 

dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
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Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

1.4.14. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi. 

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót 

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 

z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń 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. 

1.4.17. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz wykorzystywana do ruchu 

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.18. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.24. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

1.4.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.20. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy 

w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.22. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.23. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 

z budową, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu 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. 

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. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 

 Sporządzoną przez wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 

warunkach 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 SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, 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 SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 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. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

1.5.5. 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 i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

Utrzymywać teren wokół remontowanego chodnika i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu remontu oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 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. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

I WYROBÓW 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych 

w SST. 

 Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności deklarację zgodności z Polską Normą, a także 

inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę do ich 

wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 

zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i stosownych władz 

na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
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wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 

administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy 

i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do 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. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na 

to pisemną zgodę Inżyniera. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inżyniera. 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST 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. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

 
 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 SST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 
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 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4. TRANSPORT 

 
 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, SST 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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 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 SST, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inżyniera. 

 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. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 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 SST, 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. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
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a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

sposób zapewnienia bhp., 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 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. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

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. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. 

 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, 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. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

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. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 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 SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak 

i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier może 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 SST. 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. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

 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. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

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. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
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końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 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. 

 

(2) Rejestr obmiarów 

 Rejestr 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 rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 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. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach  

(1) - (3) następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, 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 rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST 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 SST. 
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7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 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. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

 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. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

 W zależności od ustaleń zawartych w umowie, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 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, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 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. 
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8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 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, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 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 SST 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. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 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 SST, 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST, 

7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 

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 poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 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 w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

 Podstawę płatności stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 

2) 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). 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

 

1.1.PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, dla zadania 

inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem 

i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Poniższa szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z rozbiórką: 

a) warstw nawierzchni z: 

 betonu asfaltowego, 

 betonowych płytek betonowych 35x35cm, 

 kostki kamiennej 12x12cm, 

 kostki kamiennej 5x5cm, 

 betonu cementowego, 

 kostki betonowej prefabrykowanej. 

b) krawężników, obrzeży 

 krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej, 

 krawężników kamiennych 12x30cm, 

 krawężników betonowych 20x30cm, 

 obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej. 

c) schodka betonowego, słupa betonowego dla ogłoszeń. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 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. 

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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, 
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 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 koparki. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej 

lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, 

w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce przez Inżyniera. 

 Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 

wody opadowej. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.01 

„Roboty ziemne”. 

 

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. 
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

 dla krawężnika, obrzeża, barier - m (metr). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki 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: 

 odkopanie krawężników i obrzeży 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 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; 

d) dla rozbiórki barier: 

demontaż elementów bariery lub poręczy, 

odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych 

na zimno dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach 

wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest 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 frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-

asfaltowej odzyskanej z nawierzchni. 

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania 

górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST 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 
 Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO FREZOWANIA 

 Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni 

asfaltowej na zimno na określoną głębokość. 

 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie 

wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po 

frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki 

sterowane mechanicznie. 

 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. 

Przy lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości 

skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna 

skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m. 

 Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego 

materiału, podający go z jezdni na środki transportu. 

 Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z 

przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się 

frezowanie współbieżne, tzn.  takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest 

zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone 

frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego 

jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 

 Frezarki muszą być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można 

dopuścić frezarki bez tego systemu. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT SFREZOWANEGO MATERIAŁU 

 Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić 

pracę frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami 

transportowymi. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE FREZOWANIA 

 Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń 

zgodnych z dokumentacją projektową. 

 Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej 

warstwy ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych 

prążków podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, 

szorstkość i estetyczny wygląd. 

 Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to 

wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 

 należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 

 przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych 

krawędzi nie może przekraczać 40 mm, 

 przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii 

krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy 

głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, 

 krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 

 

5.3. FREZOWANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ PRZED UŁOŻENIEM NOWYCH 

WARSTW ASFALTOWYCH 

 Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem 

ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. 

Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością  5 

mm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES POMIARÓW KONTROLNYCH 

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano 

w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej 

    na zimno 
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Lp Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość 

pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szerokość frezowania co 50 m 

5 Głębokość frezowania na bieżąco 

6.2.2. Równość nawierzchni 

 Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-

68/8931-04 [1] nie powinny przekraczać 6 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5%. 

6.2.4. Szerokość frezowania 

 Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji 

projektowej z dokładnością  5 cm. 

6.2.5. Głębokość frezowania 

 Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji 

projektowej z dokładnością  5 mm. 

  

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 obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

 
8. ODBIÓR 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. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 frezowanie, 

 transport sfrezowanego materiału, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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NORMY  

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

   i łatą. 
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1. WSTĘP 

 

1.1.PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew dla zadania 

inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem 

i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową 

przedmiotowego chodnika. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z usunięciem drzew wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 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. 

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 

 
 Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. SPRZĘT DO USUWANIA DRZEW 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych 

z wyrębem drzew. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT PNI I KARPINY 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
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 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski 

itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW 

 Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 

dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę chodnika w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów 

i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony 

z drzew i krzaków. 

 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana 

przez  Zamawiającego. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 

sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 

wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć 

korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 

wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie 

znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp 

nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 

 Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 

przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 

zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 

5.3. USUNIĘCIE DRZEW  

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić 

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie 

utraciły tej właściwości w czasie robót. 

 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 

wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a 

następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze 

wskazaniami Inżyniera. 

 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 

producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. 

 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót 

przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem 

wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
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 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, 

z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w 

dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być 

całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia 

od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi 

przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce 

tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym 

będzie możliwe dalsze spalanie. 

 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie 

budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być 

przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o 

grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. 

Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod 

jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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. KONTROLA ROBÓT PRZY USUWANIU DRZEW 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu 

wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST                      

D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

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 obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest – sztuka. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów 

po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

gruntowego oraz wykonaniem wymiany gruntu dla zadania inwestycyjnego p.n.: 

”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową 

oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 Na obszarze inwestycji wykonana zostanie wymiana gruntu rodzimego na 

pospółkę o grubości warstwy 20 lub 50 cm. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 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 koryta i profilowania podłoża powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparko – ładowarek, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania 

i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 

i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni. 

5.3. WYKONANIE KORYTA 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 

być wcześniej przygotowane. 
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 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, 

w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 

zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odkład w 

miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 5.4. 

5.4. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. 

 Do profilowania podłoża należy stosować posiadany sprzęt umożliwiający 

uzyskanie wymaganych spadków i powierzchni, bądź też wykonywać profilowanie ręczne. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego w tablicy 1 w SST D-02.00.01 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 

według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO 

PODŁOŻA 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 

do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

naprawę wykona on na własny koszt. 

5.5. WYKONANIE WARSTWY Z ŁUPKA PRZEPALONEGO 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 

po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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 W CZASIE ROBÓT 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 

wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 

badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 

wysokościowe 

co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w 

planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową 

łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-

77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa 

od 2,2. 
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 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do + 10%. 

 

6.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA 

(PROFILOWANEGO PODŁOŻA) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 

od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 

co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

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 obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 

koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-

17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 

3. BN-64/8931-

02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie 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 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych 

dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz 

z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. 

Przewiduje się wbudowanie opornika betonowego 12 x 25 cm. 

Elementy zabudować należy na ławie betonowej z oporem za pośrednictem podsypki 

piaskowo-cementowej grubości 5 cm. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

 Materiałami stosowanymi są: 

 oporniki betonowe 12 x 25 cm. 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki (beton). 

2.3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE- KLASYFIKACJA 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 Zastosowano oporniki betonowe typu  D. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego zastosowano oporniki betonowe 

prostokątne  - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

 W zależności od technologii i produkcji oporników betonowych, zastosowano 

odmianę: 

1 - opornik betonowy jednowarstwowy, 

2.3.4. Gatunki 

 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń przyjęto opornik betonowy: 

gatunek 1 - G1. 

2.4. KRAWĘŻNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt oporników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 

tablicy 1. 

Wymiary oporników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów oporników betonowych podano w tablicy 2. 
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

 

krawężnik rodzaju „b” - opornik 

 
 

 
 

 
 
 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

  

Typ 

krawężni

ka 

Rodzaj 

krawężni

ka 

Wymiary krawężników,   cm 

l b h c d r 

D b 100 12 25 - - 1,0 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

 

Rodzaj 

wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, 

mm 

Gatunek 1 

l  8 

B,   h  3 

 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie oporników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe 

i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie 

z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 

wielkość wad 

i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni oporników w 

mm 
2 

Szczerby  

i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne),   mm 
niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 
 

- liczba max 2 

- długość, mm, max 20 

- głębokość, mm, max 6 
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2.4.3. Składowanie 

 Oporniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

 Oporniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych  

o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 

opornika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji oporników 

 Do produkcji oporników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie 

niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO ZAPRAW 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-

B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 

[10]. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. MATERIAŁY NA ŁAWY 

 Do wykonania ław pod oporniki zastosowano beton klasy B 15, wg PN-B-06250 

[2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. SPRZĘT  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. TRANSPORT KRAWĘŻNIKÓW 

  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi. 

  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji 

pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
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  Oporniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 

i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 

środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-

08 [12]. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 

drobne - przed rozpyleniem. 

 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. 

Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem 

bębnów i beczek. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, 

co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. WYKONANIE ŁAW 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony 

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym 

należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

5.4.1. Ustawienie oporników na ławie betonowej 

 Ustawianie oporników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny oporników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 

wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  

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

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 

cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać, co 50 m bitumiczną 

masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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 

6.2.1. Badania oporników 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia oporników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach 

i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością 

do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 

do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie 

z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 

z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 

betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych 

dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno 

być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją 

projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny 

z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm 

na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

c)  Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 

punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm. 

     d)  Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 

     e)  Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może 

przekraczać  2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia oporników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

dopuszczalne odchylenia linii oporników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  

1 cm na każde 100 m ustawionego opornika, 

dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny opornika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego opornika, 

równość górnej powierzchni oporników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 

na każde 100 m opornika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 

powierzchnią opornika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 
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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 obmiarową jest m (metr) ustawionego opornika betonowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. 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. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m opornika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie oporników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

 wypełnienie spoin oporników zaprawą, 

 ew. zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany opornika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. 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 
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nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 

  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku.  

Skład, wymagania i ocena zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania  

i odbioru. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem oraz regulacją 

krawężników kamiennych dla zadania pod nazwą ”Przebudowa ulicy Kubiny 

w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu 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 ustawieniem nowych oraz regulacją istniejących krawężników kamiennych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

 Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych  są: 

 krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01 [9], 

 piasek na podsypkę, 

 cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 

 woda, 

oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, 

zgodnie z SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

2.3. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE - KLASYFIKACJA 

2.3.1. Typy 

 Zastosowano krawężnik typu D   -   drogowy. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego, względnie od faktury obróbki 

powierzchni widocznych,  zastosowano rodzaj B. 

2.3.3. Wielkości 

 W zależności od wymiaru wysokości krawężnika zastosowano krawężnik drogowy 

o wysokości 30 cm oraz obniżony o wysokości 23cm. 

2.3.4. Klasy 

 W zależności od cech fizycznych i wytrzymałościowych materiału kamiennego, 

użytego do wyrobu krawężników, zastosowano krawężniki klasy I. 
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2.4. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE - WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe 

 Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, 

osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych 

i wytrzymałościowych określonych w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych 

Lp. Cechy fizyczne 

i wytrzymałościowe Klasa I 

1 Wytrzymałość na ściskanie w 

stanie powietrzno-suchym, w 

kG/cm2, co najmniej 

 

1200 

2 Ścieralność na tarczy 

Boehmego, w cm, nie więcej niż 

0,25 

3 Wytrzymałość na uderzenia, 

ilość uderzeń, nie mniej niż 

13 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie 

więcej niż 

0,5 

 

5 

 

Odporność na zamrażanie, w 

cyklach 

 

nie bada 

się 

 
2.4.2. Kształt i wymiary 

 Kształt zastosowanych krawężników drogowych podano na rysunku 1, a wymiary 

w             tablicy 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.1. Krawężnik drogowy rodzaju B 

 
Tablica 2. Wymiary krawężników drogowych 

 

Wymiar (w cm) Rodzaj A i B Dopuszczalne odchyłki, cm 

h 30 

23 

+ 3 

 2 

b 15  0,5 

 1,5 

l od 40 do 120 - 

 

 



 Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową 

oświetlenia ulicznego 

  

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Strona 46 z 198 

 

2.4.3. Wygląd zewnętrzny 

 W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych 

i drogowych, należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9]. 

 

2.5. DOPUSZCZALNE WADY I USZKODZENIA 

 Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych 

podaje tablica 5. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Rodzaj uszkodzeń Typy krawężników 

Drogowe 

 rodzaj 

„B” 

skrzywienie 

(wichrowa- 

licowych 0,5 cm 

tość 

powierz- 

  

chni)   

 

2.6. PRZECHOWYWANIE KRAWĘŻNIKÓW 

 Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielkości. 

 Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek 

drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m. 

2.7. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO ZAPRAW 

2.7.1. Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-

B-06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 

2.7.2.  Cement 

 Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej 

powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający 

wymaganiom  PN-B-19701 [6]. 

2.7.3.  Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 

2.8. MATERIAŁY NA ŁAWY I MASA ZALEWOWA 

 Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO USTAWIANIA KRAWĘŻNIKÓW 

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT KRAWĘŻNIKÓW 

  Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi. 

  Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością 

w kierunku jazdy środka transportowego. 

  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim 

stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub 

wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 

  Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego 

zabezpieczenia, układać w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości 

ścian bocznych środka transportowego. 

4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 

 Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom wg SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 

najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. WYKONANIE ŁAW 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 

„Krawężniki betonowe” pkt 5. 

5.4. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH 

 Ustawianie krawężników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z 

warunkami podanymi w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 5. 

 
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. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji. 

 
6.2.1. Badania krawężników 
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 Badania krawężników kamiennych obejmują: 

 sprawdzenie cech zewnętrznych, 

 badania laboratoryjne. 

 Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 

 sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie wad i uszkodzeń. 

 Badanie laboratoryjne obejmuje: 

 badanie nasiąkliwości wodą, 

 badanie odporności na zamrażanie, 

 badanie wytrzymałości na ściskanie, 

 badanie ścieralności na tarczy Boehmego, 

 badanie wytrzymałości na uderzenie. 

 Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym 

odbiorze partii krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie 

Inżyniera na próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w 

przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 1. 

 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki jednakowego 

typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 

sztuk. 

 W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę 

podzielić na partie składające się co najwyżej z 400 sztuk. 

 Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 

[5]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny 

zewnętrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką 

milimetrową z dokładnością do 0,1 cm. 

 Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy 

pomocy linii metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej 

powierzchni oraz pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 2. 

 Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii 

metalowej. 

 Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny 

zewnętrzne, policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością 

do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 

 Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z 

wzorem. 

 Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań 

laboratoryjnych należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9]. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników 

kamiennych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 W czasie robót należy sprawdzać: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ław, 

 ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, 

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. 
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. 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. 

 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie wykopu pod ławę, 

 ew, wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 ustawienie krawężników na podsypce, 

 wypełnienie spoin, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. 

Klasyfikacja i zastosowanie 

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw 

budowlanych 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

5. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

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

zapraw 

8. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki 

surowe 

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, 

mostowe i drogowe. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 

chodnikowego dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy Kubiny 

w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 

jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 

komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w SST 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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

 Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

 piasek, cement do wykonania ław, 

2.3. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE - KLASYFIKACJA 

 Stosowane obrzeże betonowe wysokie - Ow. 

 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 

wymiarowych zastosowano obrzeża gatunku 1  - G1. 

2.4. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
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Tablica 1. Wymiary obrzeży 

 

Rodzaj 

obrzeża 

Wymiary obrzeży,   cm 

1 B h r 

Ow 100 8 30 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 

Rodzaj 

wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka,   m 

Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 

powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 

wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i 

krawędzi w mm 
2 

Szczerby 

i uszkodzenia 

krawędzi 

i naroży 

ograniczających 

powierzchnie górne 

(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 
 

liczba, max 2 

długość, mm, max 20 

głębokość, mm, max 6 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 

otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek 

i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 

długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 

i B 30. 

2.5. MATERIAŁY NA ŁAWĘ I DO ZAPRAWY 

 Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO USTAWIANIA OBRZEŻY 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT OBRZEŻY BETONOWYCH 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 

projektowanej. 

 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 

w czasie transportu. 

4.3. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki 

betonowe”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE KORYTA 

 Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. PODŁOŻE LUB PODSYPKA  

 Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka z piasku, o grubości warstwy 5 

cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem 

i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu 

i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem 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 przed zalaniem należy oczyścić 

i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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 materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki 

tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach 

i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością 

do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 

do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie 

z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 

z dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 

określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

 podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki z piasku - zgodnie 

z wymaganiami pkt 5.3, 

 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 

przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 -  linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 - niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

 - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

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 obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 

chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. 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. 
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8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

b) dostarczenie materiałów, 

c) wykonanie koryta, 

d) rozścielenie i ubicie podsypki, 

e) ustawienie obrzeża, 

f) wypełnienie spoin, 

g) obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

h) wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

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. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa 

naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa 

naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. 

Skład, wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej dla 

zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz 

z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu 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 wykonaniem warstwy odcinającej.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w SST 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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odcinającej jest piasek. 

2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA 

 Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 

spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  

2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.4.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej 

nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 

okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 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 warstwy odcinającej lub odsączającej 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 

„Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża”. 

 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi 

w niniejszych specyfikacjach. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 

osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

osiągnięto grubość projektowaną. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 

należy przystąpić do jej zagęszczania. 

 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi 

i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 

osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 

górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 

być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-

04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej  

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie 

i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. ODCINEK PRÓBNY 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co 

najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek 

próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości po zagęszczeniu, 

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, 

jakie będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. 

5.5. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 

 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 

warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 

robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m  
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6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 100 m  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 

na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 

kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  

w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 

4 metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych 

dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej 

z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 

Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-

77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 

 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 

wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być 

większa od 2,2. 

 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 

[2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  

-20% do +10%. 
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6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 

od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

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 obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej 

i odsączającej. 

 

8. ODBIÓR 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. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa 

obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

 utrzymanie warstwy. 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin 

obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 

 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. NORMY 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
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drogowych. Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy 

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa 

ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia 

ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu 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 podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-

S-06102 [21] i obejmuje SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 

 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie 

z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą wg 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu  

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe 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 oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie: 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

2 - kruszywo na podbudowę zasadniczą (podbudowę jednowarstwową) o uziarnieniu  

0-31.5mm. 

3 - kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) o uziarnieniu 0-63mm 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 

sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 

warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania 

 

Badania 

według 

Kruszywo łamane 

 

1 

Zawartość ziarn 

mniejszych niż 

0,075 mm, % 

(m/m) 

od 2 do 10 

PN-B-06714-15 [3] 

2 

Zawartość 

nadziarna,                 

% (m/m), nie 

więcej niż 

5 

PN-B-06714-15 [3] 

3 

Zawartość ziarn 

nieforemnych 

%(m/m), nie 

więcej niż 

35 

PN-B-06714-16 [4] 
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4 

Zawartość 

zanieczyszczeń 

organicznych, 

%(m/m), nie 

więcej niż 

 

1 

PN-B-04481 [1] 

5 

Wskaźnik piaskowy 

po pięcio-krotnym 

zagęszczeniu 

metodą I lub II wg 

PN-B-04481, % 

od 30 do 70 

BN-64/8931-01 [26] 

6 

Ścieralność 

w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność 

całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność 

częściowa po 1/5 

pełnej liczby 

obrotów, nie więcej 

niż 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

PN-B-06714-42 [12] 

7 

Nasiąkliwość, 

%(m/m), nie 

więcej niż 

3 

PN-B-06714-18 [6] 

8 

Mrozoodporność, 

ubytek masy po 25 

cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

5 

PN-B-06714-19 [7] 

9 

Rozpad 

krzemianowy 

i żelazawy łącznie, 

% (m/m), nie 

więcej niż 

 

- 
PN-B-06714-37 [10] 

PN-B-06714-39 [11] 

10 

Zawartość 

związków siarki 

w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

1 

PN-B-06714-28 [9] 

11 

Wskaźnik nośności 

wnoś mie-szanki 

kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy 

zagęszczeniu IS  

1,00 

b) przy 

zagęszczeniu IS  

1,03 

 

 

 

 

80 

 

 

 

120 

PN-S-06102 

[21] 

 

 

2.3.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

wapno wg PN-B-30020 [19], 
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popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 

efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 

[21]. 

2.3.4. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

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 podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania walców stalowych 

wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny 

być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  

pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 

norm przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST  

D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 

„Roboty ziemne”. 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić 

wzorem: 

   
d

D

85

15
    5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy 

lub warstwy odsączającej, w milimetrach, 
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d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, 

w milimetrach. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 

odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, 

przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50
    1,2  (2) 

 

 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, 

w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna 

być podawana przez producenta geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 

wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 

osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 

sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 

takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 

niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana  

i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 

i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 

jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. UTRZYMANIE PODBUDOWY  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana  

w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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 materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 

w pkt 2.3.  

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 

liczba badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchni

a 

podbudowy 

przy-

padająca na 

jedno 

badanie 

(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 
10 próbek 

na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie 

kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 

gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
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płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 

Inżyniera. 

 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 

prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 

jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2      2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 

w pkt 2.3.2. 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 

losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

podbudowy podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 

w sposób ciągły planografem 

albo co        20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m2 

8 

Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch 

przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na 

każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm, -5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 

dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
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-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż 

+10%, -15%. 

 

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

PODBUDOWY  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 

określonych  

w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej 

niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 

własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 

połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 

lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, 

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 

Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 

Wykonawcę podbudowy. 

 

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 obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne 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. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. NORMY 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

składu ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

kształtu ziarn 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

rozpadu żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 

budowlane i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
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18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 

z tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne 

łamane do nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

 

1.1.PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia 

kamiennego dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy Kubiny 

w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu 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 podbudów z tłucznia kamiennego grubości:  

15cm – podbudowa zasadnicza pod chodniki,  

16cm – podbudowa zasadnicza pod miejscami postojowymi, 

20cm – podbudowa pomocnicza pod jezdnią. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 

jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST 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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-

96023 [9], są: 

 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 

 woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYW 

 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-

B-11112 [8]: 

 tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, 

wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9]. 

 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], 

określonymi dla klasy II - dla podbudowy pomocniczej. 

 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować 

kruszywo gatunku co najmniej 2. 

 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
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Tablica 1. Wymagania dla tłucznia, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-

06714-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 

więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy 

w stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż:   

 

 

35 

40 

 

30 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, 

nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-

19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

4 Odporność na działanie mrozu według 

zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-

B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku 

masy, nie więcej niż: 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

 

 

30 

nie bada 

się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 

tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości  

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 

mm, odsia- 

    nych na mokro, % m/m, nie więcej 

niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej, % 

m/m, nie 

    mniej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość podziarna, % m/m, nie 

więcej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie 

więcej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

 

 

 

3 

4 

 

 

75 

 

15 

 

15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg 

PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie więcej 

niż: 

- w tłuczniu i w klińcu 

 

 

0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-  
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06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

40 

nie bada się 

 

 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 

- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 

ciemniejsza  

   niż: 

 

 

 

wzorcowa 

 

2.4. WODA 

 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być 

studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 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 podbudowy z tłucznia kamiennego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

i) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

j) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

k) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

l) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania 

kruszywa grubego klińcem, 

m) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

n) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

o) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST 

D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
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 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 

nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, 

pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane 

ulepszenie podłoża. 

 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym 

gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek 

nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

    
15

85

15
D

d
  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 

                    odsączającej, 

      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana 

jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie 

ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia 

podłoża gruntowego. 

 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 

zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami 

określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 

wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 

osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA 

 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. 

 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 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 jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 

Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 

stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 

jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 

rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 

grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 

kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 

jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 

jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 

powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały 

wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i 

wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 

przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 

mm. 
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 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o 

nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu 

dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

5.4. ODCINEK PRÓBNY 

 Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 

5.5. UTRZYMANIE PODBUDOWY 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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. 

 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w            

pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia 

kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań na 

dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

po- 

wierzchnia 

podbu- 

dowy na jedno 

badanie (m2) 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w 

kruszywie 

Zawartość ziarn nieforemnych w 

kruszywie 

 

2 

 

600 

4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 

i przy każdej zmianie 

źródła pobierania 

materiałów 

 

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w 

pkt 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów 
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oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NOŚNOŚCI I CECH GEOMETRYCZNYCH 

PODBUDOWY 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 

    kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej 

działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie 

rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 

m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 

 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane 

w tablicy 5. 
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Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

przy użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

Pierwotny M
I

E  Wtórny M
II

E  

100 170 

 
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 

30 cm, powinien być większy od 50 MPa. 

 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia M
II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M
I

E  jest nie większy             

od 2,2. 

   
I

E

II

E

M

M
     2,2       

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

PODBUDOWY 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie 

naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej 

niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 

własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do 

połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), 

dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 

lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, 

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 

nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 

Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 

Wykonawcę podbudowy. 

  

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 obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z 

tłucznia kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za zgodne 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. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie kruszywa, 

 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. NORMY 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

składu ziarnowego 

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

kształtu ziarn 

  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 

  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych 

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles 

  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i 

nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni dla zadania pn. ”Przebudowa ulicy Kubiny 

w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu 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 oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem 

następnej warstwy.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST 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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA SKROPIENIA 

 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

 kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

 upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3]; 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

 kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

 upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3], 

 asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą Inżyniera. 

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 

 Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2]. 

2.4. ZUŻYCIE LEPISZCZY DO SKROPIENIA 

 Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200 

od 0,4  do  1,2 

od 0,4  do  0,6 

 
 Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy 

i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 
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2.5. SKŁADOWANIE LEPISZCZY 

 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia 

jego jakości. 

 Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w 

urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub 

żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników 

stalowych. 

 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 

 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się 

na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych 

przez producenta. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO OCZYSZCZANIA WARSTW NAWIERZCHNI 

 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 szczotek mechanicznych,               

 zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 

wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 

zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 

posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie 

szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

 sprężarek, 

 zbiorników z wodą, 

 szczotek ręcznych. 

3.3. SPRZĘT DO SKRAPIANIA WARSTW NAWIERZCHNI 

 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka 

powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na 

sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

 temperatury rozkładanego lepiszcza, 

 ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

 obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

 prędkości poruszania się skrapiarki, 

 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 

 dozatora lepiszcza. 

 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było 

możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości 

założonej. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. TRANSPORT LEPISZCZY 

 Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, 

posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory 

spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 

 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 

emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji 

powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie 

większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające 

przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 

składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. OCZYSZCZENIE WARSTW NAWIERZCHNI 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, 

błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod 

ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie 

potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa 

powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

5.3. SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

 Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może 

nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy 

których nawierzchnia może być wilgotna. 

 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej 

oczyszczenia. 

 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a 

w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200 

   od 20 do 40 *) 

od 140 do 150 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa 

powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia 

penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju 

użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 

 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 

zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 

niezbędny ruch budowlany.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 
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6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne 

skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i 

określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy 

przewidzianej do skropienia. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca 

powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane 

właściwości 

Badanie 

według normy 

1 

2 

Emulsja asfaltowa 

kationowa 

Asfalt drogowy 

lepkość 

penetracja 

EmA-94 [5] 

PN-C-04134 [1] 

 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody 

podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego 

lepiszcza i kruszywa” [4]. 

 

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 obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

 

8. ODBIÓR 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. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

 mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni 

z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

 podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 



 Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową 

oświetlenia ulicznego 

  

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Strona 88 z 198 

 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. NORMY 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 

nawierzchni drogowych 

 

10.2. INNE DOKUMENTY 

 
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 

Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia                

1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową 

oświetlenia ulicznego 

  

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Strona 89 z 198 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 

 

 

 

 

 

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 

 
 

 
 

 

1. WSTĘP .................................................................................... 90 

2. MATERIAŁY .............................................................................. 90 

3. SPRZĘT ................................................................................... 92 

4. TRANSPORT ............................................................................. 92 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................. 93 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................... 100 

7. OBMIAR ROBÓT ..................................................................... 102 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................... 103 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................... 103 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................ 103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową 

oświetlenia ulicznego 

  

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Strona 90 z 198 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji 

nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy 

Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu 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 warstwy ścieralnej (gr. 5cm) oraz wiążącej (gr. 8 cm) 

z betonu asfaltowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 

o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza 

w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. ASFALT 

 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-

96170:1965 [5]. 

 Należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. WYPEŁNIACZ 

 Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-

96504:1961 [8] dla wypełniacza podstawowego. 

 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8]. 
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. 
Rodzaj materiału 

nr normy 

Wymagania wobec materiałów                

KR 4 

1 Kruszywo łamane granulowane 

wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-

11115:1998 [4] 

a) ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) ze skał osadowych 

c) z surowca sztucznego (żużle 

pomie-dziowe i stalownicze) 

 

 

kl. I, II1); gat.1 

jw.2) 

 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 

 

- 

3 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 

 

- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca 

skalnego wg WT/MK-CZDP 84 

[15] 

 

kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] - 

6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 

b) innego pochodzenia wg  

orzeczenia laboratoryjnego 

 

podstawowy 

- 

- 

- 

7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  

wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 A,B,C, 

DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy  

    jak dla kl. I;  gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji grysowej w   

    mieszance z       innymi kruszywami, w ilości  100% m/m we   

    frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia  

    ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 

 

 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej 

z betonu asfaltowego 

Lp. 
Rodzaj materiału 

nr normy 

Wymagania wobec 

materiałów w zależności od 

kategorii ruchu 

KR 4 

1 Kruszywo łamane granulowane wg 

PN-B-11112:1996 [2], PN-B-

11115:1998 [4] 

a) z surowca skalnego 

b) z surowca sztucznego (żużle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 

 

kl. I, II1); gat.1, 2 

 

kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 

 

- 
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3 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 

 

- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego 

wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

 

kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] - 

6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 

b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 

podstawowy 

- 

- 

- 

7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 

 

D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  

wg TWT PAD-97 [13] 

DE30 A,B,C 

DE80 A,B,C, 

DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy 

jak dla kl. I; gat. 1 

 

 

2.4. KRUSZYWO 

 Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 

 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami. 

2.5. ASFALT UPŁYNNIONY 

 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-

96173:1974 [6]. 

2.6. EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 

określone w WT.EmA-94 [12]. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

 skrapiarek, 

 walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 

 walców ogumionych, 

 samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

 

4. TRANSPORT 
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4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1. Asfalt 

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 

wyposażonymi w pokrowce brezentowe. 

 W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin 

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 

wyposażonej w system ogrzewczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-

asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności 

Inżyniera. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

doborze składników mieszanki, 

doborze optymalnej ilości asfaltu, 

określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

 

Wymiar 

oczek  

sit #, mm 

Kategoria ruchu 

KR4 

Mieszanka mineralna, 

mm 

Zawartość 

asfaltu 
0/16 
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Przechodzi 

przez: 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

 

(zawartość 

frakcji gryso-

wej) 

 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

 

 

 

100 

90÷100 

80100 

7088 

6380 

5570 

4458 

3042 

 

(5870) 

 

 

1828 

1220 

1018 

815 

714 

69 

Orientacyjn

a zawartość  

asfaltu w 

mieszance 

mineralno-

asfaltowej, 

%, m/m 

 

 

4,86,0 

 
 
 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 016 do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego dla KR4 
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 

próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 4 lp. 16. 

 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 

podane w tablicy 4 lp. 79. 

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 

wiążącej , wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 

zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 

 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813. 

 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 

próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane 

w tablicy 6 lp. 16. 

 Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 79. 

 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego 

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA                  

i warstwy ścieralnej z BA                

w zależności od kategorii 

ruchu 

KR4 

1 Moduł sztywności pełzania 1) , MPa  14,0 

2 Stabilność próbek wg metody 

Marshalla w temperaturze 60o C, kN 

 10,0 2) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % 

v/v 

od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni 

w próbkach  jw., % 

od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA 

o uziarnieniu:   

  od 0 mm do 16,0 mm 

 

 

5,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % 

(v/v) 

od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 

48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

 

 

 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wyrównawczej z betonu 

asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 

 

Wymiar oczek sit 

#, mm 

Kategoria ruchu 

KR4 

Mieszanka 

mineralna, mm 

0/20 
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Przechodzi przez: 

31,5 

25,0 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość  

ziarn > 2,0 mm 

 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

 

 

100 

87÷100 

77100 

6690 

5681 

5075 

4567 

3655 

2541 

 

(5975) 

 

1630 

922 

719 

515 

514 

47 

Orientacyjna 

zawartość asfaltu w 

mieszance mineralno-

asfaltowej,  

% m/m 

 

4,05,5 

 
 
 

 

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 020 mm do warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego dla KR3 
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej 

oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 

 

Właściwości 

Wymagania wobec MMA, 

warstwy wiążącej    

w zależności od  kategorii 

ruchu 

KR4 

Moduł sztywności pełzania 1),  MPa  16,0 

Stabilność próbek wg metody 

Marshalla w temperaturze 60o C, 

zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka,  

kN   

 

11,0 

Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 

Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  

%(v/v) 

od 4,0 do 8,0 

Wypełnienie wolnej przestrzeni w 

próbkach jw., % 

 75,0 

Grubość warstwy w cm z MMA o 

uziarnieniu: 

od 0 mm do 20,0 mm 

 

 

od 6,0 do 8,0 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0 

Wolna przestrzeń w warstwie,  % 

(v/v) 

od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt 

nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania   składu MMA 

 
 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 

lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie 

i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe 

i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe 

asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 

względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. 

 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być 

dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 

 Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla D 50  145o C  165o C 

- dla D 70 140o C  160o C 

- dla D 100 135o C  160o C 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 

dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 

kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna 

wynosić: 

- z D 50 140o C  170o C 
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- z D 70 135o C  165o C 

- z D 100 130o C  160o C 

- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu 

w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być 

potraktowana jako odpad produkcyjny. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być 

wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych 

w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Drogi 
Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą 

Drogi klasy G i Z 9 12 

 
 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, 

podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy 

skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po 

odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego 

Podłoże do wykonania warstwy z 

mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego    kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

Nawierzchnia asfaltowa o 

chropowatej powierzchni 
0,2 - 0,5 

 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 

pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE 

 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 

międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 

 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  

podano w tablicy 9. 

 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego 

 

Lp. Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

1 Asfaltowa warstwa wiążąca 
0,1 - 0,3 

2 Asfaltowa warstwa ścieralna 

  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 

najmniej: 

 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

 2 h  przy ilości 0,5  1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

 0,5 h przy ilości 0,2  0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
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5.6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw 

nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru 

(V > 16 m/s). 

5.7. ZARÓB PRÓBNY 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 

jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji 

w postaci próbnego zarobu. 

 W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału 

asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego 

z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po 

opróżnieniu zawartości mieszalnika. 

 Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać 

pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie 

zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 

składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 10. 

 

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

 

 

Lp 

 

Składniki mieszanki mineralno-

asfaltowej 

Mieszanki 

mineralno-asfaltowe 

do nawierzchni dróg 

o kategorii ruchu 

KR 4 

1 

Ziarna pozostające na sitach o 

oczkach # (mm): 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 

9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 

 

 4,0 

2 
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 

0,075 
 2,0 

3 
Ziarna przechodzące przez sito 

o oczkach # (mm) 0,075 

 

 1,5 

4 Asfalt  0,3 

 

5.9. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE WARSTWY Z BETONU  ASFALTOWEGO  

  

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką 

wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem 

niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść 

walca ustalonym na odcinku próbnym. 

 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 

mniej niż: 

- dla asfaltu D 50  135o C, 

- dla asfaltu D 70  125o C, 

- dla asfaltu D 100           120o C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
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 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 

4 i 6. 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. 

 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 

co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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 lepiszcza, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki 

mineralnej 

2 próbki 

2 Skład mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 

Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 

500 Mg 

3 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

4 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

5 Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej 

zmianie 

6 Temperatura składników 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku 

i w czasie wbudowywania 

8 Wygląd mieszanki mineralno-

asfaltowej 

jw. 

9 Właściwości próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej 

w wytwórni 

 

jeden raz dziennie 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu 

kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna 

z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
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 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji 

wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną 

z tolerancją określoną w tablicy 10. 

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, 

zgodnie z pkt 2.4. 

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 

 Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa, 

zgodnie z pkt 2.5. 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 

odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na 

otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie 

laboratoryjnej i SST. 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 

zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie i SST. 

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej 

jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW 

NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni 

z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna 

z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej 

położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 

nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej 

położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg 

BN-68/8931-04 [9] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 

1 km 

2 Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 

1 km 

3 Spadki poprzeczne 

warstwy 

10 razy na odcinku drogi o długości 

1 km 

4 Rzędne wysokościowe 

warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji 

podłużnej i poprzecznej oraz 
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5 Ukształtowanie osi w 

planie 

usytuowania osi według 

dokumentacji budowy 

6 Grubość wykonywanej 

warstwy 

3 razy (w osi i na brzegach 

warstwy) co 25 m 

7 Złącza podłużne i 

poprzeczne 

cała długość złącza 

8 Krawędź, obramowanie 

warstwy 

cała długość 

9 Wygląd warstwy ocena ciągła 

10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości 

do 1000 m 

11 Wolna przestrzeń w 

warstwie 

jw. 

12 Grubość warstwy jw. 

 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

 

Drogi i place Warstwa 

ścieralna 

Warstwa 

wiążąca 

Drogi klasy G i Z 6 9 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 

łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją  1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 

%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 

względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, 

a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 

wystawać 35 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo 

obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez 

miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 

ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

 

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. 
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 

asfaltowego. 

 

8. ODBIÓR 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. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. NORMY 

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

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

drogowych 

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

drogowych. Piasek 

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 

i transport 

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. 

Badania 

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

  

10.2. INNE DOKUMENTY 

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
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11. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 

13. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych 

z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 

drogowych 

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek 

mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM - 

Zeszyt 48/1995. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej 

kostki betonowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy Kubiny 

w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania wymienionego 

w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na 

podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST 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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej 

w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 

uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

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

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 

równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 

mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową 

o grubości 80 mm.  

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

na długości   3 mm, 

na szerokości  3 mm, 

na grubości   5 mm. 

 Kolory kostek to: szary. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone 

w tablicy 1. 
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 

najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej 

niż 

5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, 

wg PN-B-06250 [2]: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 

mm, nie więcej niż 

4 

 

 

2.3. MATERIAŁY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 

klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

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

 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów 

i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość  

i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia.  



 Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową 

oświetlenia ulicznego 

  

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Strona 108 z 198 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 

palecie.  

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 

przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 

stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 

transportowych producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. KORYTO POD CHODNIK 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie 

z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami 

podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 

metody Proctora. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika 

z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego 

o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. PODSYPKA 

 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3] 

z domieszką cementu. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 

cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. UKŁADANIE CHODNIKA Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

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

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

wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 

i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe 

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca. 
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 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia 

i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 

może być zaraz oddany do użytkowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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 sprawdzić, czy producent 

kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi SST. 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

10.o szerokości do 3 m:          1 cm,  

11.o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 

12.szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 

niniejszej SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

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

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 

1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 100 m. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety 

nie mogą przekraczać  3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, 

co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej, niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 

 0,3%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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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 obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika 

z brukowej kostki betonowej. 

 

8. ODBIÓR 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. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. NORMY 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

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

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

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru parkingów dla zadania inwestycyjnego pt.: ”Przebudowa 

ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia 

ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

1.3.1. Zakres stosowania parkingów 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania miejsc postojowych 

z kostki betonowej  prefabrykowanej. 

1.3.2. Rodzaje nawierzchni 

 Projektuje się wykonanie nawierzchni parkingu z prefabrykowanej kostki 

betonowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Parking - wydzielony teren poza koroną drogi, wyposażony w miejsca postojowe dla 

samochodów oraz w urządzenia dla zaspokajania potrzeb podróżnych. 

1.4.2. Droga manewrowa - droga przejmująca ruch pojazdów wjeżdżających na parking i 

wyjeżdżających z parkingu, na której dokonuje się również rozrząd pojazdów lekkich i 

ciężkich do miejsc postojowych. 

1.4.3. Miejsca postoju samochodów ciężarowych - wydzielone miejsca postoju dla 

pojazdów o masie do 10 Mg na pojedynczą oś podwójną. 

1.4.4. Miejsca postoju samochodów osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdów, 

których masa całkowita nie przekracza 3,5 Mg. 

1.4.5. Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasażerów, urządzone poza 

jezdnią i przeznaczone wyłącznie dla autobusów komunikacji zbiorowej. 

1.4.6. Zatoka postojowa - miejsce w obrębie korony drogi, przeznaczone na parkowanie 

pojazdów. 

1.4.7. .Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.        

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ CEMENTOWO-PIASKOWĄ 

2.2.1. Piasek 

 Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania wg BN-87/6774-04 [9]. 

2.2.2. Cement 

 Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem 

portlandzkim marki 25. 
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 Cement stosowany do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być 

cementem portlandzkim marki 35. 

 Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i 

przechowywanie cementu powinno odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08 [5]. 

2.2.3. Woda 

 Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1”, zgodnie z 

wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. 

2.3. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, PŁYTY CHODNIKOWE 

2.3.1. Krawężniki 

 Krawężniki betonowe, stosowane przy budowie parkingów i zatok autobusowych, 

powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12]. 

2.4. MATERIAŁY DO NAWIERZCHNI PARKINGÓW  

 Nawierzchnia parkingów wykonana zostanie z prefabrykowanych betonowych płyt 

ażurowych rozdzielanych wstawkami z czerwonej kostki brukowej betonowej. 

2.5. MATERIAŁY DO WYKONANIA PODBUDOWY 

 Materiały stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiadać wymaganiom wg OST D-04.04.02 

„Podbudowa z kruszywa łamanego”. 

2.6. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Składowanie materiałów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinno 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich SST. 

 

3. SPRZĘT 

 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Do wykonania parkingów należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany 

w odpowiednich SST. 

 

4. TRANSPORT 

 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Transport materiałów stosowanych do wykonania parkingów powinien odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich SST. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

 Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi 

w SST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.”. 

5.3. PODŁOŻE 

 Podłoże pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
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5.4. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 

 Przy wykonywaniu parkingów i zatok, podsypka cementowo-piaskowa może być 

stosowana pod ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, płyt betonowych oraz 

pod ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. Zastosowanie 

podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wytrzymałość na 

ściskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm 

powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa. 

 Mieszanie podsypki powinno się odbywać w betoniarkach. 

 Piasek, cement i woda powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.3. 

 Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

5.5. WYKONANIE PODBUDOWY 

 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przeznaczonego do ułożenia 

konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok, należy wykonywać wg SST D-04.01.01 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami podanymi w SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”. 

5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI 

 Nawierzchnie stosowane na parkingach powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 „Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 

 Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

 dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 

 wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

6.2. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 

dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów. 

6.3. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA PODŁOŻA 

 Rodzaj gruntu podłoża należy określić na podstawie badań laboratoryjnych. 

 Kontrola jakości przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz w SST D-04.01.01 „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

6.4. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA PODSYPKI 

 Kontrola jakości ułożonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową w zakresie grubości i wyrównania do wymaganego 

profilu - na podstawie oględzin i pomiarów. 

6.5. SPRAWDZENIE WYKONANIA PODBUDOWY 

 Kontrola jakości wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodności z: 

 dokumentacją projektową w zakresie rodzaju, grubości, szerokości i spadków 

poprzecznych - na podstawie oględzin i pomiarów, 

 wymaganiami podanymi w SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”. 

6.8. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI 

 Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową w zakresie grubości konstrukcji, szerokości, rzędnych 

wysokościowych i spadków poprzecznych. 

6.9. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
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 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST, 

powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z SST, a po 

przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji 

Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki 

na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany 

po: 

 odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych, 

 zdjęciu warstwy humusu lub darniny, 

 wykonaniu robót ziemnych, 

 wykonaniu robót odwodnieniowych, 

 wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni i zagęszczeniu podłoża, 

2. odbiorowi końcowemu, 

3. odbiorowi ostatecznemu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 Płatność za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiałów, 

 wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych, 

 wykonanie koryta i ułożenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki, 

 wykonanie krawężników, obrzeży i chodników, 

 wykonanie nawierzchni, 

 wykonanie robót wykończeniowych i ewentualnie oznakowania poziomego                         

i pionowego, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

NORMY 

 
  1. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

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

  3. PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 

Wymagania techniczne i warunki odbioru 

  4. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki 

kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne 

i badania przy odbiorze 

  5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

  6. BN-

80/6775.03.03 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Płyty chodnikowe 

  7. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 

  8. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i 

kolejowych. Żwir i pospółka 

  9. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 
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nawierzchni drogowych. Piasek 

10. BN-80/6775-

03.01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

11. BN-80/6775-

03.02 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Płyty drogowe 

12. BN-80/6775-

03.04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wjazdów i wyjazdów 

z bram dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach 

wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu 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 wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, o nawierzchni z kostki betonowej 

prefabrykowanej 8cm – czerwonej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu 

pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram 

są: 

 kostka brukowa betonowa czerwona, 

 piasek, 

 beton, 

 cement, 

 woda, 

 kruszywo do betonu. 

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

2.3.1. Kostka brukowa betonowa 

 Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym  

w SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

 Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka 

o wysokości 80 mm. 

2.3.2. Piasek  

 Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [8]. 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom  

PN-B-06712 [4]. 

 Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom  

PN-B-06711 [3]. 

Żwir stosowany do wykonania ław pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom  

PN-B-11111 [6]. Inny materiał można stosować pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
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2.3.3. Beton 

 Beton użyty na ławę betonową pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B-06250. Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton 

klasy B 15 lub B 10. 

2.3.4. Cement 

 Cement użyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 według wymagań PN-B-19701 [9]. 

2.3.5. Kruszywo do betonu 

 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 

2.3.6. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 

2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni 

wjazdów i wyjazdów podano w poszczególnych SST, wymienionych w pkt 5. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA WJAZDÓW I WYJAZDÓW 

 Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w SST dla 

poszczególnych rodzajów nawierzchni według pkt 5. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 Wymagania dotyczące transportu  materiałów użytych do budowy nawierzchni 

wjazdów i wyjazdów zawarte są w OST wymienionych w pkt 5. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE KORYTA 

 Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne 

z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża”. 

 Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być wykonany zgodnie 

z PN-B-06050. 

5.3. WYKONANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsączającej 

lub odcinającej to wykonanie tej warstwy powinno być zgodne z wymaganiami 

określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

5.4. WYKONANIE OBRAMOWANIA 

 Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonuje się najczęściej przy 

zastosowaniu krawężników betonowych lub kamiennych. Jeżeli w dokumentacji 
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projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów 

należy wykonać zgodnie z SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5.5. WYKONANIE PODBUDOWY 

 Wykonanie podbudowy powinno być zgodne z SST D-04.04.03 „Podbudowa 

z żużla wielkopiecowego stabilizowana mechanicznie.” 

5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI 

 Nawierzchnię wjazdów i wyjazdów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

zawartymi  

w odpowiednich ogólnych specyfikacjach technicznych. 

 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST D-05.03.23 „Nawierzchnia 

z kostki brukowej betonowej”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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 materiałów 

przeznaczonych do wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

 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 zawarte są  

w odpowiednich OST wymienionych w pkt 5. 

 

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 obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub 

wyjazdu z bram. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. 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. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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 wykonane koryto, 

 wykonana warstwa odsączająca, 

 wykonane obramowanie, 

 wykonana podbudowa. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie koryta i podłoża, 

 wykonanie warstwy odsączającej, 

 wykonanie obramowania nawierzchni, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

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 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

  7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 

  8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. 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-77/6741-02 Klinkier drogowy 

12. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu 

asfaltowego dla zadania pn. ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz 

z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubości 

10 cm wg PN-S-96025:2000 [10]. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 

określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią 

ilością asfaltu wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 

wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje 

nośne w konstrukcji nawierzchni. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) 

wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy 

sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w 

osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.   

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z  odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST 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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. ASFALT 

 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-

96170:1965 [6]. 

 Rodzaje  stosowanych asfaltów drogowych podano w  tablicy 1. 
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2.3. WYPEŁNIACZ 

 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla 

wypełniacza podstawowego i zastępczego. 

 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 

2.4. KRUSZYWO 

 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami.  

 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego 

Lp. 
Rodzaj materiału 

nr normy 

Wymagania wobec materiałów 

w zależności od kategorii ruchu 

KR 4 

1 Kruszywo łamane zwykłe i 

granulowane z surowca skalnego 

oraz sztucznego (żużle), wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 

[4] 

 

kl I, II; gat. 1, 2 

2 Żwir i mieszanka wg PN-B-

11111:1996 [1] 

- 

3 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego 

wg WT/MK-CZDP 84 [14] 

 

kl I, II; gat. 1, 2 

4 Piasek  wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 21) 

5 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 [9] 

 

b) innego pochodzenia wg 

orzeczenia 

laboratorium drogowego 

 

podstawowy 

 

pyły z odpylania 2) 

6 Asfalt drogowy wg PN-C-

96170:1965 [6] 

D70, D50 

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej   1 

2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów z odpylania   1 

 

 

2.5. ASFALT UPŁYNNIONY 

 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-

96173:1974 [7]. 

2.6. EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 

określone w WT.EmA-99 [13]. 

 
3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 

układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

skrapiarek, 

walców lekkich, średnich i ciężkich, 

walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, 

szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 

samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

 
4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1. Asfalt 

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 

 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
cysternach samochodowych, 
bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 

z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin 

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 

wyposażonej w system ogrzewczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DO WARSTWY 

PODBUDOWY 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-

asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 

materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez 

Inwestora. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
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 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy 

z etonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2.  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do     podbudowy 

z etonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

Wymiar  

oczek 

sit #, mm 

Rzędne krzywych 

granicznych MM w 

zależności od kategorii 

ruchu 

KR 4 

Mieszanka mineralna, mm 

od 0 do 31,5 od 0 do 25 

Przechodzi 

przez:38,1 

31,5 

25,0 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość 

ziarn > 2,0 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

 

100 

85÷100 

72100 

6286 

5375 

4566 

3758 

3353 

2948 

2440 

1730 

 

(7083) 

1022 

617 

515 

411 

410 

36 

 

 

100 

87÷100 

76100 

6690 

5781 

4871 

4265 

3658 

2747 

1935 

 

(6581) 

1224 

718 

615 

512 

511 

47 

Orientacyj

na 

zawartość 

asfaltu w 

MMA ,%, 

m/m 

 

2,84,5 

 

3,04,7 

 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu 

asfaltowego przedstawiono na rysunkach  1 oraz 2. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 31,5 mm  podbudowy 

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  od KR 3 do KR 6 
 

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm podbudowy 

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  od KR 3 do KR 6 
 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 

próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 3 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 3 lp. od 6 do 8. 

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 

lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie 

i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-

asfaltowej. 
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 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe 

i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe 

asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 

względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. 

 Asfalt w zbiorniku  powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

dla D 50  od 145o C  do 165o C, 

dla D 70 od 140o C  do 160o C. 
 

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec podbudowy 

z BA 

KR 4 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa  16,0  

2 Stabilność próbek wg metody 

Marshalla w temperaturze 60o C, 

zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka 

, kN 

 

 11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 3,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % 

v/v 

od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 

próbkach jw.,  % 

 72,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA  o 

uziarnieniu:    

od 0 mm do 12,8 mm 

od 0 mm do 16,0 mm 

od 0 mm do 20,0 mm 

od 0 mm do 25,0 mm 

od 0 mm do 31,5 mm 

 

 

 

 

od 8,0 do 14,0 

od 9,0 do 16,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %   98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 

[15], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 

 

 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 

dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 

kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury 

mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej. 

 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

z D 50 od 140o C  do 170o C, 

z D 70 od 135o C  do 165o C. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 10oC od minimalnej 

temperatury podanej powyżej. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być 

wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne. 

 Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

 Przed rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże 

należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. 

 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego, w zależności od rodzaju podłoża pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 

kg/m2. 
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 Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 

asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE 

 Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia 

odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 

 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego wynoszą od  0,3  do 0,5 kg/m2. 

 Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub odparowaniu upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi 

co najmniej: 

8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura 

otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i +100 C 

dla wykonywanej warstwy grubości  8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki 

mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 

wiatru (V > 16 m/s). 

5.7. ZARÓB PRÓBNY 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 

jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

  Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 

składu zaprojektowanego podano w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem  składu 

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

 

Lp. 

 

Składniki mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-

asfaltowe do nawierzchni 

dróg o kategorii ruchu 

KR 4 

1 Ziarna pozostające na sitach o 

oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 

20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 

4,0; 2,0 

 

 4,0 

2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 

0,15; 0,075 

 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito 

o oczkach   # 0,075mm 

 1,5 

4 Asfalt  0,3 

 

5.8. ODCINEK PRÓBNY 

Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego.  

5.9. WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką 

wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem 

niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 

 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 

mniej niż: 
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dla asfaltu D 50 130o C, 

dla asfaltu D 70 125o C. 

 Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 

w tablicy 3. 

 Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. 

 W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, 

wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane 

lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 

 W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące 

dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza 

poprzecznego. 

 Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co 

najmniej 15 cm względem złącza podbudowy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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 asfaltu, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej            

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5. 

 

Tablica 5.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki      

mineralno-asfaltowej 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki 

mineralno - asfaltowej pobranej 

w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 

Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 

500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i 

w czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-

asfaltowej 

jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni 

 

jeden raz dziennie 

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-

96025:2000 [10] 
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6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji 

wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną 

z tolerancją określoną w tablicy 4. Dopuszcza się wykonanie badań innymi 

równoważnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 

wypełniacza. 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 

odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na 

otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie 

laboratoryjnej.       

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 

zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej 

jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. BADANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI 

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu 

asfaltowego podaje tablica 6. 

 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna 

warstwy 

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna 

warstwy 

nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne 

warstwy 

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 

warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 

poprzecznej oraz usytuowania osi według 

dokumentacji  

budowy 
6 Ukształtowanie osi w 

planie 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni                

do      3000 m2 

8 Złącza podłużne i 

poprzeczne 

cała długość złącza 

9 Krawędź warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do        
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3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w 

warstwie 

jw. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową,                  

z tolerancją  + 5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] 

lub metodą równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

 

Tablica 7. Dopuszczalne nierówności 

Drogi i place Podbudowa asfaltowa 

Drogi klasy G i Z 12 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową, z tolerancją   0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową,                   

z tolerancją  - 1 cm, + 0 cm 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją 

projektową, z tolerancją   5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją         

 10 %. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędzie podbudowy 

 Krawędzie podbudowy powinny być  wyprofilowane  a w miejscach gdzie zaszła 

konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd podbudowy 

 Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 

porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami 

ustalonymi w SST i recepcie. 

 
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 obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu 

asfaltowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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 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 i  SST,                   

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-

96025:2000       [10]  dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

dostarczenie materiałów, 

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 

skropienie międzywarstwowe, 

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 

obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. NORMY 

  1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 

 

4. PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla 

stalowniczego do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 

znakowanie             i transport 

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 

nawierzchni drogowych 

  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas 

mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych 

  9. PN-S-96504:1961 

 

10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do 

mas bitumicznych 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 

asfaltowe. Wymagania  

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą. 
 

10.2. INNE DOKUMENTY 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM,  
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Warszawa, 1997 

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje,  

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

14. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z  

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni  

drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia  

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek  

mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym,  

Informacje, instrukcje -    zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995. 

16. Rozporządzenie 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 z 1999 r., poz. 430). 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa 

ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia 

ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu 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 wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

prefabrykowanej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony 
do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonym materiałem wypełniającym. 

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony 

określonym materiałem wypełniającym. 

1.4.4. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej o powierzchni do około 5m2. 

1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zużycie 

przekraczają 20 - 25% jej powierzchni, wykonana na całej szerokości i długości odcinka 

wymagającego naprawy. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt .5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW DO REMONTU CZĄSTKOWEGO 

NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

Wymagania dotyczące materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej powinny odpowiadać warunkom podanym w SST D-08.02.02 „Chodniki 

z brukowej kostki betonowej”. 
W możliwie największym stopniu należy wykorzystać do remontu cząstkowego materiał 

kostkowy otrzymany z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Nowy materiał uzupełniający 
powinien być tego samego gatunku i koloru co kostka z nawierzchni istniejącej. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1]pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI 

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej powinny odpowiadać warunkom podanym w SST D-

08.02.02, dla ręcznego układania betonowej kostki brukowej na małych powierzchniach, 

z zastosowaniem sprzętu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: łopatek do 

oczyszczenia spoin, haczyków do wyciągania kostek i usuwania zalew, dłut, młotków 

brukarskich, skrobaczek, szczotek, młotków pneumatycznych, drągów stalowych, 

konewek, wiader do wody, szpadli, łopat itp. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW WYMAGANYCH DO REMONTU CZĄSTKOWEGO 

NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

Wymagania dotyczące transportu materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej powinny odpowiadać warunkom podanym w SST D-08.02.02 

pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONYWANIA REMONTU CZĄSTKOWEGO 

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze 

wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego, 

rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej z oczyszczeniem 

i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki, 

ew. napraw_ podbudowy lub podłoża gruntowego, 

2. ułożenie nawierzchni 

spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie 

wymianą podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z ubiciem i wypełnieniem spoin, 

pielęgnacja nawierzchni. 

5.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego 

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały 

obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego 

powiązania nawierzchni naprawianej z istniejącą. 

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu 
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kołowego względnie pieszego, decydując się w określonych przypadkach na remont np. 

na połowie szerokości jezdni. 

Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inżynier. 

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiału z 

betonowej kostki brukowej 

Przy kostce ułożonej na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem rozbiórką 

nawierzchni można przeprowadzić dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, 

drągami stalowymi itp. Rozbiórkę kostki ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i 

spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową przeprowadza się zwykle młotkami 

pneumatycznymi, drągami stalowymi itp. 

Materiał kostkowy otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania, 

należy dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z 

wykonywaniem robót. 
5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podłoża gruntowego 

Po usunięciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoża 

gruntowego. 

Jeżeli są one uszkodzone, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób 

właściwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposób naprawy zaproponuje Wykonawca, 

przedstawiając ją do akceptacji Inżyniera. 

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraźnego wyrównania podbudowy na 
niewielkiej powierzchni można, po akceptacji Inżyniera, wyrównać ją chudym betonem o 

zawartości np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3
 betonu. 

5.4.4. Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Kształt, wymiary i barwa kostek oraz deseń ich układania powinny być identyczne ze 

stanem przed przebudową. Do remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym 

zakresie, 

kostki otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany 

materiał kostkowy powinien być tego samego gatunku i koloru co stary. 

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeżeli 
w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeżeli w 

nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 

przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, pap_ itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. 

Podsypkę piaskową pod kostkę należy albo: 

spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo 

uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej 

podsypki, a następnie zagęścić. 

Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić 

na podbudowie. 

Kostkę układa się około 1,5 cm powyżej otaczającej nawierzchni, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych 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. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 

z osłoną z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) 

należy wymienić na kostki całe. 

Równość nawierzchni sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłużny i poprzeczny 

otaczającej starej nawierzchni. 

Szerokość spoin i szczelin dylatacyjnych pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi 

należy zachować taką samą, jaka występuje w otaczającej starej nawierzchni. 

Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1]pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczonej: 

aprobatę techniczną, 

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 

cech charakterystycznych, w przypadku żądania ich przez Inżyniera. 

b) w zakresie innych materiałów: 

ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w SST 

D-08.02.02  , które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie remontu cząstkowego nawierzchni 

z kostki podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

 

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności 

wyglądu, kształtu i wymiarów kostek, prawidłowości desenia i kolorów kostek, które 

powinny być jednakowe z otaczającą nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, 
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prawidłowość wypełnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spękań, wykruszeń, plam, 

deformacji w nawierzchni, 

poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej 

nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m2
 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejącej, 

ew. remont podbudowy i podłoża gruntowego, 

wykonanie podsypki pod nową nawierzchnią. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

ew. przygotowanie i remont podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

wykonanie robót rozbiórkowych, 

wykonanie podsypki, 

ułożenie i ubicie kostek, 

wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

pielęgnację nawierzchni, 

przeprowadzenie pomiarów i bada_ wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2
 remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie 

obejmuje ew. występujących robót towarzyszących (jak: obramowanie, krawężniki, 

ścieki), które 

powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony 

przez odpowiednie SST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

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

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

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla 

zadania inwestycyjnego pn.: ” ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz 

z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Poniższa szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej podczas przebudowy przedmiotowej 

ulicy. 

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. 

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. 
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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 SST 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, znajdującej się w Części Drogowej. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano 

w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2, znajdującej się w Części Drogowej. 

2.2. RURY KANAŁOWE 

Zastosowano przykanaliki z rur PVC łączone na wcisk, o średnicy Ø 200mm. 

2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

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 

[20], 

muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 

 Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit 

z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-

62/6738-03, 04, 07 [17] 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 [20]. 

2.3.3. Dno studzienki 
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 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego 

o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] 

umieszczane w korpusie drogi, 

włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] 

umieszczane poza korpusem drogi. 

2.3.5. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 

2.4. STUDZIENKI ŚCIEKOWE 

2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 

 Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12]           

i PN-H-74080-04 [13]. 

2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

 Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 

50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 

 Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z 

betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

 Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z 

betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

 Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z 

betonu klasy B 15. 

2.4.6. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 

[3], PN-B-11112 [4]. 

2.5. BETON 

 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-

62/6738-07 [17]. 

2.6. ZAPRAWA CEMENTOWA 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

2.7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.9.1. Rury kanałowe 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

jedno- lub 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 
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 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3, znajdującej się w Części Drogowej. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek przedsiębiernych, 

- spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- beczkowozów. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4, znajdującej się w Części Drogowej. 

4.2. TRANSPORT RUR KANAŁOWYCH 

 Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, 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). 
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 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. 

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 [16]. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5, znajdującej się w Części Drogowej. 
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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. 

 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 betonowy.  

5.5. ROBOTY MONTAŻOWE 

 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 ‰ 

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 

prędkości przepływu (dla rur betonowych 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: 
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- 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). 

 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. 

45o, 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. 
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Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 
 

Średnica 

przewodu 

odprowadzające

go 

(m) 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 

przelotowej połączeniowej 

0,20 1,20 1,20 

  

 Pzy 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. 

 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 ustalonym w dokumentacji projektowej. 

 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych 

o rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. 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-H-74051 [9]. 

 Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 

kinetą. 
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 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 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-H-74051-02 [11]. W 

innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 

 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, 

 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. 
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 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 m2 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. 

 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. 
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 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 [8]. 

 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6, znajdującej się w Części Drogowej. 

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. 

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, 

 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. 
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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, znajdującej się w Części Drogowej. 

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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 8, znajdującej się w Części Drogowej. 

 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, 

 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 SST 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, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. 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. Żwir 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 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

17.    BN-62/6738-

03,04, 07         

Beton hydrotechniczny 

18.    BN-86/8971-

06.00, 01 

Rury 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. 

10.2. 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,                1979-1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów 
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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 Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 

stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego 

powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru kablowych linii energetycznych przy budowie chodnika dla 

zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz 

z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest 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 mają zastosowanie do przebudowy linii 

kablowych kolidujących z przebudową przedmiotowej ulicy. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z 

osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 

elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa 

została zbudowana. 

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania 

lub zakończenia kabli. 

1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.6. Przykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry. 

1.4.7. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla 

lub od innych urządzeń. 

1.4.8. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 

rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego 

innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

1.4.9. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 

kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 

odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród  lub 

osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 

kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 

elektrycznego. 

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1]                      

i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” . 
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 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić 

do aprobaty Inżyniera  program zapewnienia jakości (PZJ). 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 

producenta w taki dokument. 

 Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Inżyniera. 

2.2. KABLE 

 Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy 

stosować kable uzgodnione z zakładem energetycznym oraz zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach 

elektroenergetycznych należy stosować następujące typy kabli: 

 YAKY wg PN-76/E-90301 [7] o napięciu znamionowym do 1 kV, 

 YHAKX wg PN-76/E-90306 [9] lub HAKnFtA wg PN-76/E-90251 [5] o napięciu 

znamionowym od 1 do 30 kV, 

 YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnych. 

 Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 

napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe 

wg zarządzenia MGiE [24] oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w 

instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu [23]. 

 Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 

utwardzonym podłożu. 

2.3. MUFY I GŁOWICE KABLOWE 

 Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia 

znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach 

ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powłoce metalowej o napięciu znamionowym 

wyższym niż 1 kV powinny mieć wkładki metalowe do łączenia z powłokami metalowymi 

łączonych kabli. 

 Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 

[3]. 

2.4. PIASEK 

 Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-

87/6774-04 [16]. 

2.5. FOLIA 

 Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Zaleca się stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 

0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię 

koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego. 

 Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa 

niż 20 cm. 

 Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15]. 

2.6. PRZEPUSTY KABLOWE 

 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 

sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie 

łuku elektrycznego. 
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 Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 

ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny 

być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. 

 Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku 

winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i 

średnicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV. 

 Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a 

rury PCW normy PN-80/89205 [11]. 

 Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 

miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA LINII  KABLOWEJ 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą 

jakość robót: 

 spawarki transformatorowej, 

 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

 ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm, 

 wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 

 zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

 
4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inżyniera, w 

terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. ŚRODKI TRANSPORTU 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących  środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, 

 samochodu dostawczego, 

 przyczepy do przewożenia kabli, 

 samochodu samowyładowczego, 

 ciągnika kołowego. 

 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH 

 Przy budowie chodnika występujące elektroenergetyczne linie kablowe, które nie 

spełniają wymagań PN-76/E-05125 [2] powinny być przebudowane. 

 Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych 

przez użytkownika linii. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w 

którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej. 

 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera 

harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia 

napięcia w przebudowywanych liniach kablowych. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe 

należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii mającego parametry nie 

gorsze niż przebudowywana linia kablowa, 

 wyłączenie napięcia zasilającego tę linię, 

 wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji z 

drogą, 

 zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 

 Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy [22]. 

5.2. DEMONTAŻ LINII KABLOWEJ 

 Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z 

zaleceniami użytkownika tej linii. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki 

sposób, aby jej elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. 

 W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, 

Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na jej 

uszkodzenie lub zniszczenie. 

 W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego 

demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. 

 Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane 

gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego 

terenu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu 

wszystkich materiałów pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego 

miejsca. 

5.3. ROWY POD KABLE 

 Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie 

w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 

wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 

 Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych 

w jednej warstwie. 

 Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 

powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 

S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 

 d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 

 a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach  

     i zbliżeniach 

 

Skrzyżowanie 

Najmniejsza 

dopuszczalna 

odległość  w cm 
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lub zbliżenie pionowa 

przy 

skrzyżowa

niu 

pozioma 

przy 

zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 

znamionowe do          1 kV z kablami tego 

samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych 

do zasilania urządzeń oświetleniowych z 

kablami tego samego rodzaju 

25 mogą się 

stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 

znamionowe do          1 kV z kablami 

elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 

wyższe niż 1 kV 

 

50 

 

10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 

znamionowe wyższe niż 1 kV i nie 

przekraczające 10 kV z kablami tego samego 

typu 

 

50 

 

10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 

znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego 

samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami 

telekomunikacyjnymi 

50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli` - 25 

5.4. UKŁADANIE KABLI 

5.4.1. Ogólne wymagania 

 Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie 

przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być 

zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 

znajdujących się na trasie budowanej linii. 

 Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż           

4 kg/m. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający 

na nich kabel nie dotykał podłoża. 

 Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć 

przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

 szczelne zalutowanie powłoki, 

 nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla 

 Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

 W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) 

temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 

 Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

 Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy 

linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie 

powinien przekraczać 5oC. 

5.4.3. Zginanie kabli 

 Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy 

czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
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b) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce 

polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o 

liczbie żył nie przekraczających 4, 

c) 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z 

kabli jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4. 

5.4.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

 Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w 

pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 

10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, 

który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 

 Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie 

warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z 

tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 

 Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. 

 Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do 

zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż: 

 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli 

ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie 

przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na 

użytkach rolnych,  

 100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV . 

 Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości 

wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach 

zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż: 

 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o 

napięciu znamionowym od 15 do 40 kV, 

 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o 

napięciu znamionowym od 1 do 10 kV, 

 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym          

1 kV. 

5.5. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI MIĘDZY SOBĄ 

 Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego 

napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub 

sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

5.6. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI Z INNYMI URZĄDZENIAMI 

PODZIEMNYMI 

 Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 

90o i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z 

krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w 

gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na 

długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z 

rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych  

     urządzeń podziemnych 

 Najmniejsza dopuszczalna 

odległość  w cm 

Rodzaj urządzenia podziemnego pionowa przy 

skrzyżowaniu 
pozioma przy 

zbliżeniu 
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Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 

cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 

i rurociągi z gazami palnymi o 

ciśnieniu do 0,5 at 

801) przy 

średnicy 

rurociągu do           

250 mm i 1502) 

 

50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 

Rurociągi z gazami palnymi o 

ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie 

przekraczającym 4 at 

większej  niż           

250 mm 

100 

Rurociągi z gazami palnymi o 

ciśnieniu wyższym niż 4 at 

BN-71/8976-31 

[17] 

 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii 

napowietrznych (ustój, podpora, 

odciążka) 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. 

tunele, kanały 

- 50 

Urządzenia ochrony budowli od 

wyładowań atmosferycznych 

50 50 

1. dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury 

ochronnej 

2. dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury 

ochronnej. 

5.7. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI Z DROGAMI 

 Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę 

możliwości w jej najwęższym miejscu. 

 Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń 

mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom 

zawartym w tablicy 3. 

Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg 
średnica rurociągu z dodaniem po 

50 cm           z każdej strony 

Droga o przekroju ulicznym z 

krawężnikami 

szerokość jezdni z krawężnikami z 

dodaniem po 50 cm z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z 

rowami odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości 

obu rowów do zewnętrznej 

krawędzi ich skarpy z dodaniem po 

100 cm z każdej strony 

 

Droga w nasypie 

szerokość korony drogi i szerokość 

rzutu skarp nasypów z dodaniem 

po 100 cm z każdej strony od 

dolnej krawędzi nasypu 

 

 Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną 

jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm. 

 Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego 

powinna wynosić co najmniej 50 cm. 

 Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, 

gdyż dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez 

zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub 

pogłębienie rowu). 

 Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego 

granicy. 
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 Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co 

najmniej 2 m. 

 W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na 

terenach zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w 

pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi. 

 Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z 

drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego 

przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je 

wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach 

publicznych [25]. 

5.8. WYKONANIE MUF I GŁOWIC 

 Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i 

głowic kablowych. 

 Nie należy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym 

niż 1 kV. 

 Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione 

wykonywanie prac montażowych. 

 W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się 

przesunięcie względem siebie (wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych 

kablach. 

 Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do 

powłok metalowych kabli. 

 Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym 

rozkład pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola 

w kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o 

własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się 

niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic 

samoutwardzalnych. 

 Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji 

papierowej powinny być wypełnione zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym 

nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i głowic do kabli o izolacji 

papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie zalewy 

izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20]. 

 Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw 

sztucznych powinny być wypełnione zalewą izolacyjną nie działającą szkodliwie na 

izolację i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone 

bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłonę otaczającą wykonaną z materiałów 

niepalnych, np. z cegieł wg BN-64/6791-02 [13], połączonych zaprawą cementowo-

wapienną wg PN-65/B-14503 [10] i wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.9. WYKONANIE POŁĄCZEŃ POWŁOK, PANCERZY I ŻYŁ KABLI 

 Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401 [3]. 

Przewodność połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza 

niż przewodność łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych 

powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności 

powłoki. 

 Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą 

oraz z metalowymi kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok 

aluminiowych ze sobą i kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu 

przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Połączenia ze  sobą 

powłok, żył powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium należy 

wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 6 mm2. 

 Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku 

muf  z wkładkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych 
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odcinków kabli, nie wymaga się dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych 

przewodów. 

5.10. UKŁADANIE PRZEPUSTÓW KABLOWYCH 

 Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 

kV. 

 Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na 

uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; 

nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli 

sygnalizacyjnych. 

 Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni 

terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez 

nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 

 Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może 

być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy 

dla danego odcinka drogi. 

 W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, 

przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując 

przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli 

uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 

 Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi 

szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza 

wody i przed ich zamuleniem. 

5.11. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. 

Powłoki aluminiowe kabli mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową 

lub uziemiającą. 

 Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić 

nieprzerwany ciąg przewodzący linii kablowej. 

5.12. OZNACZENIE LINII KABLOWYCH 

 Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 

oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstępach nie większych 

niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 

 Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy 

głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie 

nastręczało trudności. 

 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

 symbol i numer ewidencyjny linii, 

 oznaczenie kabla, 

 znak użytkownika kabla, 

 znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

 rok ułożenia kabla. 

 Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od 

charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi 

oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w 

sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis 

w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być 

umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach 

zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 

 Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy 

umieszczać tak, aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które 

umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 

robót przy przebudowie linii kablowej.. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 

dokumentacją projektową, OST, SST i PZJ. 

 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia 

bez badań. 

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 

rodzaju i terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 

akceptacji Inżyniera. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i 

ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - 

założonej jakości. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

 Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 

możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 

 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa 

cechowania. 

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

6.3.1. Rowy pod kable 

 Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu 

i zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. 

 Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 

 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 

przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie 

atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 

6.3.3. Układanie kabli 

 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 

następujące pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla, 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

 Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki 

mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż 

o 10%. 

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył 
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 Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy 

wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik 

sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 

poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

 Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 

2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 

Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

 20 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 

 50 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami 

elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 

[6]. 

 

 

6.3.6. Próba napięciowa izolacji 

 Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się 

niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 

znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 

wyprostowanym. 

 W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd 

upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. 

 Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

 izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 

przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia 

probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6], 

 wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta 

w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m 

dopuszcza się wartość prądu upływu 100 A. 

6.4. BADANIA PO WYKONANIU ROBÓT 

 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w 

czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na 

niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i 

ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez 

Inżyniera. 

 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 projektową dokumentację powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokóły z dokonanych pomiarów, 

 protokóły odbioru robót zanikających, 
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 ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 

materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej, 

 podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. NORMY 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa. 

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. 

Ogólne wymagania i badania. 

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce 

metalowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 23/40 kV. 

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej 

i powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej 

na napięcie znamionowe nie przekraczające 

23/40 kV. 

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o 

izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 

kV. Ogólne wymagania i badania. 

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji 

polietylenowej, na napięcie znamionowe 

powyżej 3,6/6 kV. 

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania. 

13. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 

14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z 

uplastycznionego polichlorku winylu. 

16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
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17. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego 

ciśnienia od obiektów terenowych. 

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 

20. E-16 Zalewy kablowe. 

10.2. INNE DOKUMENTY 

21. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

22. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

23. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

24. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie 

doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 

r. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

  Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki dla urządzeń podziemnych dla 

zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz 

z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu 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 wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek 

wpustów ulicznych, zaworów, hydrantów, studni rewizyjnych oraz teletechnicznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do 

kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału. 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów 

nieprzełazowych, ich konserwacji i przewietrzania. 

1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia 

wód opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji 

deszczowej lub ogólnospławnej. 

1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry 

do wpustu ulicznego. 

1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które 

wody opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ STUDZIENKI 

 Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki należy użyć: 

a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej 

nawierzchni, nadające się do ponownego wbudowania, 

b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, 

gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ STUDZIENKI  

       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 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. USZKODZENIA ZAPADNIĘTYCH STUDZIENEK, PODLEGAJĄCE NAPRAWIE 

 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. 

5.3. ZASADY WYKONANIA NAPRAWY 

 Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze 

 rozpoznanie uszkodzenia, 

 wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 

2. wykonanie naprawy 

 naprawę uszkodzonej studzienki, 

 ułożenie nowej nawierzchni. 

5.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 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. 

 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier. 

5.5. WYKONANIE NAPRAWY USZKODZONEJ STUDZIENKI 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 

przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania 

przez Inżyniera, obejmuje: 

1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) 

urządzenia podziemnego, 

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 
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 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., 

3. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt 

żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.), 

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, 

chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału 

przydatnego do dalszych robót, 

5. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji 

o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejących materiałów, 

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki 

(np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

7. 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, pasa 

dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 

8. 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. 

5.6. UŁOŻENIE NOWEJ NAWIERZCHNI 

 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 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. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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: 

 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. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 
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6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie 

robót podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Częstotliw

ość badań 

Wartości 

dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni 

przeznaczonej do wykonania 

naprawy 

1 raz Niezbędna 

powierzchnia 

 

2 

 

Roboty rozbiórkowe 

 

1 raz 

Akceptacja 

nieuszkodzonych 

materiałów 

3 Szczegółowe rozpoznanie 

uszkodzenia i decyzja o sposobie 

naprawy 

1 raz Akceptacja Inżyniera 

4 Naprawa studzienki Ocena 

ciągła 

Wg pktu 5.5 

5 Ułożenie nawierzchni Ocena 

ciągła 

Wg pktu 5.6 

6 Położenie studzienki w stosunku 

do otaczającej nawierzchni 

 

1 raz 

Kratka ściekowa ok. 

0,5 cm poniżej, właz 

studzienki - w 

poziomie nawierzchni 

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 

 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 

 

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 obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. 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. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty rozbiórkowe, 
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 naprawa studzienki. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

         Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 roboty rozbiórkowe, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie naprawy studzienki, 

 ułożenie nawierzchni, 

 odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni 

drogowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach 

wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu 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 zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. ZIEMIA URODZAJNA 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 

następujące charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych 

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku 

rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 

chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w 

sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 

jakości kompostu. 

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z 

fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 

[5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory 

zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres 

około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 

organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 

kompostu z glebą. 
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2.4. NASIONA TRAW 

 Nasiona traw najczęściej 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. 

2.5. NAWOZY MINERALNE 

 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. 

 
3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ 

 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że 

nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. TRAWNIKI 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

9. teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

10. przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być 

obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce 

na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

11. przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować 

się 2 do 3 cm nad terenem, 

12. teren powinien być wyrównany i splantowany, 

13. ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

14. przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem 

wałem - kolczatką lub zagrabić, 

15. siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
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16. okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

17. na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  

18. na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  

19. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

20. po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 

stosować wału gładkiego, 

21. mieszanka nasion trawnikowych powinna być gotowa. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  

10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 

miesięcy od założenia trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu 

roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 

wymagane w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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. TRAWNIKI 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 

ilości rozrzuconego kompostu, 

prawidłowego uwałowania terenu, 

zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

gęstości zasiewu nasion, 

prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

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. 
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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 obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania: 

trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich 
(oprócz roślin cebulkowych i róż), 

 
8. ODBIÓR 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. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

zakładanie trawników, 

pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin 

ozdobnych 

5. BN-73/0522-

01 

Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-

01 

Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch 

pieszych dla zadania inwestycyjnego p.n.: ”Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach 

wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest 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 urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych, do których należą: 

 ogrodzenia ochronne sztywne, jak: siatki wygradzające na linkach lub w ramach z 

kątowników, barierki rurowe, barierki z kształtowników w ramach, płotki 

szczeblinowe, płotki panelowe z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego, 

 bariery łańcuchowe podwójne, 

 zapory z kwietników betonowych lub żelbetowych. 

 Celem stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych jest ochrona życia               

i zdrowia uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców oraz 

pasażerów pojazdów poprzez uniemożliwienie nagłego wtargnięcia na jezdnię (torowisko 

tramwajowe, tory kolejowe) w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych powinny być zlokalizowane w 

szczególności: 

 między jezdnią i chodnikiem położonym bezpośrednio przy jezdni, gdy prędkość 

projektowa na drodze wynosi Vp > 80 km/h, 

 na pasach dzielących w miejscach przewidywanego nieprzepisowego 

przekraczania jezdni, 

 w miejscach o niedostatecznej widoczności, gdzie spodziewane jest przekraczanie 

jezdni, 

 w rejonie wyjść ze szkół i terenów zabaw dzieci, 

 w sąsiedztwie bezkolizyjnych przejść dla pieszych, 

 na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych między jezdniami o 

przeciwnych kierunkach jazdy (np. w torowisku tramwajowym lub w węzłach dróg 

ekspresowych) . 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1.  Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od 

ruchu kołowego wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, 

ram z kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami z tworzyw 

sztucznych lub szkła zbrojonego. 

1.4.2. Bariery łańcuchowe - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu 

kołowego wykonane z rur i łańcuchów stalowych. 

1.4.3. Zapory z kwietników betonowych - formy betonowe spełniające rolę donic 

kwiatowych o różnych kształtach lub elementów betonowych lub żelbetowych w formie 

słupów o kształtach przeważnie cylindrycznych o niewielkich wysokościach i znacznych 

średnicach połączonych ze sobą różnego rodzaju łańcuchami stalowymi o bardzo różnych 

asortymentach. 

1.4.4.  Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej 

figury geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach 

stalowych lub w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi. 

1.4.5. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu 

(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz 

kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa) o różnych wielkościach oczek. 

1.4.6. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich 

spiral wykonanych z drutu okrągłego. 



 Przebudowa ulicy Kubiny w Świętochłowicach wraz z odwodnieniem i przebudową 

oświetlenia ulicznego 

  

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Strona 184 z 198 

1.4.7. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego 

tworzące linę stalową. 

1.4.8.  Łańcuch techniczny ogniwowy - wyrób z prętów lub walcówki stalowej o ogniwach 

krótkich, średnich i długich zgrzewanych elektrycznie. 

1.4.9.  Szkło zbrojone - szkło mające wewnątrz wtopioną równolegle do powierzchni 

siatkę drucianą. 

1.4.10.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. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch 

pieszy, objętych niniejszą OST, są: 

siatki metalowe, 

liny stalowe, 

słupki metalowe i elementy połączeniowe, 

pręty stalowe, 

łańcuchy techniczne ogniwowe, 

szkło płaskie zbrojone, 

beton i jego składniki, 

prefabrykaty betonowe (żelbetowe) do zapór z kwietników, 

materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 

2.3. SŁUPKI METALOWE I ELEMENTY POŁĄCZENIOWE 

2.3.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 

 Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i 

wyjątkowo z rur kwadratowych lub prostokątnych, względnie z kształtowników: 

kątowników, ceowników (w tym: częściowo zamkniętych), teowników i dwuteowników, 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków można przyjmować zgodnie z 

tablicami od 6 do 13. 
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Tablica 6. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [11] 

Średnica Grubość Masa 1 m rury Dopuszczalne 

odchyłki, % 

zewnętrzna ścianki kg/m średnicy 

zewnętrzn

ej 

grubości 

ścianki 

51,0 

54,0 

57,0 

60,3 

63,5 

70,0 

76,1 

82,5 

88,9 

101,6 

od 2,6 do 12,5 

od 2,6 do 14,2 

od 2,9 do 14,2 

od 2,9 do 14,2 

od 2,9 do 16,0 

od 2,9 do 16,0 

od 2,9 do 20,0 

od 3,2 do 20,0 

od 3,2 do 34,0 

od 3,6 do 20,0 

od 3,10 do 11,9 

od 3,30 do 13,9 

od 3,87 do 15,0 

od 4,11 do 16,1 

od 4,33 do 18,7 

od 5,80 do 21,3 

od 5,24 do 27,7 

od 6,26 do 30,8 

od 6,76 do 34,0 

od 8,70 do 40,2 

  

 

 

 

 1,25 

 

 

 

 

 15 

Tablica 7. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12] 

Średnica Grubość Masa  Dopuszczalne 

odchyłki, % 

zewnętrzna 

mm 

ścianki 

mm 

1 m rury 

kg/m 

Średnica 

zewnętrz

na 

Grubość 

ścianki 

51,0 

54,0 

57,0 

60,3 

63,5 

od 2,9 do 5,6 

od 2,9 do 8,0 

  od 2,9 do 10,0 

  od 7,1 do 10,0 

  od 7,1 do 10,0 

od 3,44 do 6,27 

od 3,65 do 9,04 

  od 3,87 do 

11,60 

  od 9,34 do 

12,40 

  od 9,90 do 

13,20 

 

 

 1,0 

 

 

 15 

Tablica 8. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [21] 

Wymiary Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki  mm 

ramion 

mm 

ramienia 

mm 

kątownika 

kg/m 

długości 

ramienia 

grubości ramion 

 

40 x 40 

45 x 45 

50 x 50 

60 x 60 

65 x 65 

75 x 75 

80 x 80 

90 x 90 

100 x 100 

 

 

od 4 do 5 

od 4 do 5 

od 4 do 6 

od 5 do 8 

od 6 do 9 

od 5 do 9 

   od 6 do 

10 

  od 6 do 

11 

  od 8 do 

12 

 

od 2,42 do 

2,97 

od 2,74 do 

3,38 

od 3,06 do 

4,47 

od 4,57 do 

7,09 

od 5,91 do 

8,62 

  od 5,76 do 

10,00 

  od 7,34 do 

11,90 

  od 8,30 do 

14,70 

od 12,20 do 

17,80 

 

 

 1 

 

 

 

 1,5 

 

___________

__ 

 2 

 

 

 0,4 

 

 

 

 0,5 

 

____________ 

 0,6 

Tablica 9. Kątowniki nierównoramienne wg PN-81/H-93402 [22] 

Wymiary Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki mm 
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ramion 

mm 

ramienia 

mm 

kątownika 

kg/m 

długości 

ramienia 

grubości 

ramion 

 

45x30 

60x40 

65x50 

70x50 

75x50 

80x40 

80x60 

80x65 

90x60 

100x50 

100x65 

 

od 4 do 5 

od 5 do 6 

od 5 do 8 

7 

od 5 do 8 

6 

od 6 do 8 

10 

8 

8 

od 7 do 10 

 

od 2,24 do 2,76 

od 3,76 do 4,46 

od 4,35 do 6,75 

6,24 

od 4,75 do 7,39 

5,41 

od 6,37 do 8,34 

10,7 

8,96 

8,99 

od 8,77 do 12,3 

 

 1 

 1,5;    1,0 

 

 1,5 

 

 1,5;    1,0 

 

 

 1,5 

 

 

+ 0,3;   - 0,5 

 

 

 

 

+ 0,4;   - 0,7 

Tablica 10. Ceowniki walcowane wg PN-H-93403 [23] 

 Wymiary - mm Masa Dopuszczalne odchyłki mm 

Ozna-

czenie 

wyso-

kość 

środ-

nika 

szero-

kość 

stopki 

grubość 

środ-

nika 

1 m 

ceownika 

kg/m 

 

środnik

a 

 

stopki 

 

grubości 

[ 40 

[ 45 

[ 50 

[ 65 

[ 80 

 

 [100 

 [120 

 [140 

40 

45 

50 

65 

80 

 

100 

120 

140 

20 

38 

38 

42 

45 

 

50 

55 

60 

5 

5 

5 

5,5 

6 

 

6 

7 

7 

4,75 

5,03 

5,59 

7,09 

8,64 

 

10,60 

13,40 

16,00 

 

 1,5 

 

 

 

 

 

 2,0 

 

 1,5 

 

 

 

 

 

 2,0 

 

+0,3;  -

0,5 

 

+ 0,4 

- 0,75 

 

 

+0,4;  -

1,0 

 

Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN-H-93406 [24] 

Ozna- Wymiary - mm Masa 1 

m 

Dopuszczalne odchyłki 

mm 

czenie wyso-

kość 

środ-

nika 

szero-

kość 

stopki 

grubość 

środ-

nika 

teownik

a 

kg/m 

środni

ka 

stopki gruboś

ci 

T 40x40 

T 50x50 

T 60x60 

T 80x80 

T100x 

100 

40 

50 

60 

80 

100 

40 

50 

60 

80 

100 

5 

6 

7 

9 

11 

2,96 

4,44 

6,23 

10,70 

16,40 

 1 

 

 

 1,5 

 1 

 

 

 1,5 

 0,5 

 

 

 0,75 

Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407 [25] 

Ozna- Wymiary - mm Masa 1 

m 

Dopuszczalne odchyłki 

mm 

czenie wyso-

kość 

środ-

nika 

szero-

kość 

stopki 

grubość 

środ-

nika 

dwuteo

w-nika, 

kg/m 

środni

ka 

stopki gruboś

ci 

I 80 

I 100 

I 120 

I 140 

80 

100 

120 

140 

42 

50 

58 

66 

3,9 

4,5 

5,1 

5,75 

5,94 

8,34 

11,10 

14,30 

 

 

 2 

 

 

 1,5 

 

 

 0,5 
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2.3.2. Wymagania dla rur 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub 

innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 

łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 

pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 

dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej           

3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 

wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie 

powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy 

(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-

H-84030-02 [18] lub inne normy. 

 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13]. 

2.3.3. Wymagania dla kształtowników 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia 

kształtownika 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 dopuszczalną 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 powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności 

mechaniczne według PN-H-84020 [16] - tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy 

pomiędzy zgłaszającym zamówienie i wytwórcą. 

Tablica 13. Podstawowe własności kształtowników wg PN-H-84020 [16] 

 

 

Stal 

Granica plastyczności, MPa, 

minimum dla wyrobów o grubości 

lub średnicy 

Wytrzymałość na 

rozciąganie, MPa, dla 

wyrobów o grubości lub 

średnicy 

 do  

40 

mm 

od 

40 

 do 

63 

od 

63 

do 

80 

od 

80  

do 

100 

od 

100 

do 

150 

od 150 

do 200 

do 

100mm 

od 100 

do 200 

St3W 

 

St4W 

225 

 

265 

215 

 

255 

205 

 

245 

205 

 

235 

195 

 

225 

185 

 

215 

od  360 

do  490 

od  420 

do  550 

od  340 

do  490 

od  400 

do  550 

 Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki 

o  masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach. 

2.3.4. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier      

 Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do 

mocowania między sobą barier i płotków jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być 

czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

 Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-M-82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej. 

 Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach 

blaszanych lub paletach w zależności od wielkości i masy wyrobów. 
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 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających 

przed uszkodzeniem. 

 Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: 

a) umiarkowanych - 8 µm, 

b) ciężkich             - 12 µm, 

zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651 [2]. 

2.3.5. Wymagania dla drutu spawalniczego 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewidują wykonanie 

spawanych połączeń elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać 

wymagania PN-M-69420 [31], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-

tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub                  

od 6 do 8 mm, gdy elementy łączone są grubsze niż 15 mm. 

 Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub 

smarów. 

 Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 

 średnica drutu - mm  wytrzymałość na rozciąganie 

  od 1,2 do 1,6        od 750 do 1200 MPa 

  od 2,0 do 3,0        od 550 do 1000 MPa 

  powyżej 3,0        od 450 do  900  MPa. 

 Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi 

drutów powinny składać się z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. 

Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg 

netto.  

 Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych 

od czynników wywołujących korozję. 

2.3.6. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 

stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać 

wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być 

zgodna z wymaganiami tablicy 14. 

Tablica 14. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie  

                   korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02 [44] 

Agresywność korozyjna 

atmosfery                                       
Minimalna grubość powłoki,  µm, 

przy wymaganej trwałości w latach 

wg PN-H-04651 [2] 10 20 

     Umiarkowana 

     Ciężka 

120 

160 M 

160 

200 M 

     M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki 

malarskiej        

 Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie 

może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie 

powłoki od podłoża. 

2.4. PRĘTY STALOWE 

 Pręty stalowe można używać do wykonywania wygrodzeń z ram z kątowników 

zgodnie z dokumentacją, SST lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla walcówki 

i prętów stalowych walcowanych na gorąco, powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-

93200-02 [20]. 

Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe w mm 

                   (wyciąg z normy PN-H-93200-02 [20]) 

Średnica, mm Dopuszczalna odchyłka średnicy w mm 

dla dokładności 

walcówka pręty zwykłej podwyższonej wysokiej 
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2.5. ŁAŃCUCHY TECHNICZNE OGNIWOWE 

 Łańcuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierach łańcuchowych winny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40],  

PN-M-84543 [41]. 

 Ogniwa łańcuchów powinny mieć powierzchnie gładkie, bez wgłębień, pęknięć i 

naderwań. Dopuszcza się drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczające 

dopuszczalnych odchyłek ustalonych dla prętów, z których wykonany jest łańcuch. 

 Do wyrobu łańcuchów dopuszcza się tylko materiały posiadające zaświadczenia 

hutnicze z prętów lub walcówki ze stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszcza się inne 

gatunki stali zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Łańcuchy muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub 

powlekanie antykorozyjne. 

2.6. MATERIAŁY DO MALOWANIA POWŁOK MALARSKICH 

Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały 

zgodne z PN-B-10285 [6] (tab. 18) lub stosownie do ustaleń  SST, bądź wskazań 

Inżyniera. 

 

 

Tablica 18. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285[6]) 

Lp. Rodzaj 

podłoża 

Rodzaj        

podkładu 

Rodzaj powłoki      

malarskiej 

Zastosowanie 

4 Stal farba olejna 

miniowa 60% 

lub ftalowa 

miniowa 60% 

dwuwarstwowa z 

farby albo 

jak w a) i 

jednowarstwowa z 

lakieru olejnego 

schnącego na 

powietrzu, rodzaju 

III 

elementy 

ślusarsko-

kowalskie pełne i 

ażurowe (poręcze, 

kraty, ogrodzenie, 

bramy itp.) 

5 Żeliwo                   

i metale 

nieżelazne 

 

bez podkładu 

dwuwarstwowa       

z    farby 

budowa latarni  

ulicznych, słupki 

ogrodzeniowe itp. 

oraz elementy z 

metali nieżelaznych 

 

 Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, 

nie mających uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie  z  

postanowieniami  norm.  W  przypadku,   gdy    barwa   i    połysk odgrywają istotną 

rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce w 

porozumieniu z dostawcą.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 
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3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH PIESZYCH 

        Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch 

pieszych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, 

kluczy do montażu elementów panelowych itp. 

 środków transportu materiałów, 

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

 ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz 

nie w terenach uzbrojonych w centrach miast), 

 ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w 

grunt, 

 przewoźnych zbiorników do wody, 

 betoniarek  przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3), 

 sprzętu spawalniczego itp. 

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 MATERIAŁÓW  

 Siatkę metalową należy przewozić w zasadzie krytymi środkami transportu, 

zabezpieczającymi ją przed uszkodzeniami mechanicznymi   i wpływami 

atmosferycznymi. Przewożenie siatki odkrytymi środkami transportu jest dozwolone za 

zgodą Inżyniera. 

 Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, 

metalowych lub w kręgach. Liny należy przewozić w warunkach nie wpływających na 

zmianę własności lin. 

 Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić można dowolnymi środkami 

transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur 

należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 

 Kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w 

wiązkach.  W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów 

należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów 

metalizowanych zalecana jest ostrożność ze względu na podatność powłok na 

uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach. 

 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach 

zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku 

stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

 Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed 

korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

 Łańcuchy techniczne ogniwowe dostarcza się luzem bez opakowania. Dopuszcza 

się dostawę łańcuchów w paletach skrzynkowych. Łańcuchy należy przewozić dowolnymi 

krytymi środkami transportu. 

 Szkło płaskie zbrojone powinno być przewożone w opakowaniach ustawionych w 

pozycji pionowej na dłuższym boku, środkami transportowymi w sposób zabezpieczający 

je przed przesuwaniem i opadami atmosferycznymi. Opakowania ze szkłem w czasie 

transportu należy ustawiać czołami równolegle do kierunku ruchu. Ładowanie skrzyni i 

pojemników w kilku warstwach jest dopuszczalne pod warunkiem zabezpieczenia ich 

przed przesuwaniem lub upadkiem. Dopuszcza się inny rodzaj transportu za zgodą 

Inżyniera. 

 Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny być przewożone środkami 

transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie 

ich na środkach transportowych winno być symetryczne, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
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 Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], zaś 

mieszankę betonową wg PN-B-06251 [4]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. ZASADY WYKONANIA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH PIESZYCH 

 W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera 

zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót 

przygotowawczych na zapleczu. 

 Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków  i innych 

urządzeń liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji 

projektowej, SST lub zaleceń Inżyniera. 

 Do podstawowych czynności objętych niniejszą OST przy wykonywaniu ww. robót 

należą: 

wykonanie dołów pod słupki, 

wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

ustawienie słupków, 

zamontowanie elementów w ramach z kształtowników, 

przymocowanie łańcuchów w barierach łańcuchowych, 

ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp. 

5.3. WYKONANIE DOŁÓW POD SŁUPKI 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub  SST nie podaje  inaczej, to doły pod słupki 

powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a 

głębokość od  0,8 do 1,2 m. 

5.4. USTAWIENIE SŁUPKÓW WRAZ Z WYKONANIEM FUNDAMENTÓW 

BETONOWYCH POD SŁUPKI 

         Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być 

osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na 

zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. 

Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub 

gruzem i przysypane ziemią. 

 Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 

odpowiadającą wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 

podeprzeć. 

 Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 

wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od 

ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest 

niższa od 10oC - po 14 dniach. 

5.5. USTAWIENIE SŁUPKÓW 

 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać 

pionowo w linii urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny 

znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny 

otwór rury. 

 Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie 

większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 

wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45o. 

 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na 

nich linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do 

zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe lub narożne powinny być dodatkowo 

przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich pręta 

stalowego). 
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5.6. SŁUPKI WBIJANE LUB WWIBROWYWANE BEZPOŚREDNIO W GRUNT 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST ustali bezpośrednie wbijanie lub 

wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 

sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący 

odkształceń lub uszkodzeń słupka, 

rodzaj sprzętu (i jego charakterystykę techniczną), dotyczący np. młotów (bab) ręcznych 

podnoszonych bezpośrednio (lub przy użyciu urządzeń pomocniczych) przez robotników, 

młotów mechanicznych z wciągarką ręczną lub napędem spalinowym, wibromłotów 

pogrążających słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe 

przy zachowaniu wymagań ustawienia słupków podanych w p. 5.5 z anulowaniem 

postanowień dotyczących wykonania dołów i fundamentów podanych w punktach 5.3 i 

5.4. 

5.7. WYKONANIE URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH PIESZYCH W FORMIE 

PORĘCZY 

 Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową lub SST. 

 W przypadku braku szczegółowych wskazań, za  zgodą Inżyniera można stosować 

poręcze zgodne z [47], [49] lub KB8-3.3(5)[48] typ P1 z płaskownika 50x10 mm 

(szczebliny, przeciągi) i 80x12 mm (pochwyt, słupki); typ 2A z pochwytem z ceownika 

80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur φ 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z 

przeciągami z kątownika 45x45x5 mm; typ 3A z pochwytem z ceownika 80E, słupkami z 

dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur φ 32x3 oraz typ 3B jak wyżej lecz z przeciągami z 

kątownika 45x45x5 mm. Długość segmentów: dla poręczy ze szczeblinami 1,0 m dla 

pozostałych 2,0 m. Wysokość poręczy wynosi 1,0 m. Poręcze powinny odpowiadać 

wymaganiom [53]. 

 Rozstaw dylatacji poręczy powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub 

SST. 

 Maksymalną długość poręczy nie dylatowanych określa się na 50 m pod 

warunkiem zgody Inżyniera. 

5.8. WYKONANIE SPAWANYCH ZŁĄCZ ELEMENTÓW URZĄDZEŃ 

ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH 

          PIESZYCH 

 Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny 

odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [12]. 

 Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki 

wymiarów spoin nie powinny przekraczać  0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i  1,0 

mm dla spoiny powyżej 6 mm. 

 Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do 

siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. 

 Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 19. 

Inżynier może dopuścić wady większe niż podane w tablicy 19 jeśli uzna, że nie mają one 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne urządzeń zabezpieczających ruch 

pieszych. 

Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775 [32] 

  Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady  w mm 

Brak przetopu 

Podtopienie lica 

Porowatość 

Krater 

Wklęśnięcie lica 

Uszkodzenie mechaniczne 

Różnica wysokości sąsiednich 

wgłębień 

i wypukłości lica 

2,0 

1,5 

3,0 

1,5 

1,5 

1,0 

 

3,0 
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5.9. WYKONANIE OGRODZEŃ ŁAŃCUCHOWYCH 

 Ogrodzenia łańcuchowe winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 

lub SST. W przypadku braku szczegółowych wskazań za zgodą Inżyniera można 

wykonywać ogrodzenia łańcuchowe z rur stalowych według PN-H-74219 [11], PN-H-

74220 [12] lub BN-73/0658-01 [43] oraz z łańcuchów ogniwowych według PN-M-84540 

[38], PN-M-84541 [39], PN-M-84543 [41]. 

 Połączenie łańcuchów ze słupkami należy wykonać za pomocą przyspawanych 

uszek z prętów lub drutu, odgiętych koliście w stronę słupka. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie określają inaczej, wysokość słupków 

wynosi 1,10 m, a rozstaw 1,50 lub 2,00 m [50]. Strzałka ugięcia łańcuchów wynosi 0,10 

m. 

 Jeśli linia barier łańcuchowych pokrywa się z urządzeniami podziemnymi 

zlokalizowanymi w chodniku, należy zrezygnować z posadowienia słupków na 

fundamencie betonowym wykonywanym „na mokro”, a starać się szukać innego 

rozwiązania (np. na płytach z blachy o grubościach od 5 do 10 mm i zagłębionymi ok. 0,5 

m poniżej poziomu chodnika). Rozwiązania te winny uzyskać akceptację  Inżyniera. 

5.10. MALOWANIE METALOWYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH 

PIESZYCH 

 Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w 

dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować 

pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej  +5oC, jak również malować metodą 

natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy. 

 Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń: 

z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, 

zgorzelinę, ewentualnie starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające 

przyczepność farby do podłoża; poprzez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek 

stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania, 

ługowania lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-

1 [42] i PN-H-97052 [27], 

przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów 

lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod 

farbę, 

do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku 

zewnętrznego, dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako: 

farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 

farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe 

itp.) oraz rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby, 

farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” 

(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie 

(połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, 

ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych 

zanieczyszczeń), 

malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą 

natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 

nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym 

wyschnięciu farby poprzedniej. 

 Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28]. 

 Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST 

lub Inżynier na wniosek Wykonawcy. 

 Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka 

metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w 

tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozje słupka. 

 Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i 

środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy 

stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera 
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badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako 

rozpuszczalnika). 

 Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych    i 

gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i 

pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich 

naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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 uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3. 

 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i 

BN) dostarczyć zaświadczenia o jakości (atesty) należą: 

 siatki ogrodzeniowe, 

 liny stalowe, 

 rury i kształtowniki, 

 łańcuchy stalowe ogniwowe, 

 drut spawalniczy, 

 pręty zbrojeniowe, 

 szkło płaskie zbrojone, 

 elementy betonowe i żelbetowe. 

 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą 

materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając 

nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier 

może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. BADANIA I KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 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 20. 

Tablica 20. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

                   dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 

badań 

1 Sprawdzeni

e 

powierzchni 

od 5 do 10 

badań z 

wybra-  nych 

losowo 

elementów w 

każdej 

dostar-  

czonej partii 

Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem. Do 

ew. sprawdzenia 

głębokości wad użyć 

dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów 

itp. 

 

 

Wyniki 

badań 

powinny być 

zgodne z 

wymagania

mi  

 

2 

 

Sprawdzeni

e wymiarów 

wyrobów 

liczą-cej do 

1000 

elementów 

 

Przeprowadzić 

uniwersalnymi 

przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

punktu 2.3. 
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 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce 

zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań 

podanych w punktach  od 2.3 do 2.11. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać: 

 zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 

2.11, 

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4, 

 poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 

 prawidłowość wykonania siatki zabezpieczającej zgodnie z punktem  5.7 lub 5.8. 

 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń: 

 przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 

mm z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, 

rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i 

pomiarów, 

 oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 

powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane 

wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

 w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29], 

 złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem. 

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 obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (siatek, 

barierek, płotków, barier łańcuchowych)  jest m (metr). Obmiar polega na określeniu 

rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. 

 Jednostką obmiarową przy zaporach z kwietników betonowych jest szt. (sztuka). 

8. ODBIÓR 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. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTEK OBMIAROWYCH 

 Cena 1 m wykonania ogrodzeń ochronnych sztywnych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, 

poręczy, paneli lub innych ogrodzeń sztywnych oraz materiałów pomocniczych, 

 dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w 

przypadkach jej użycia, 

 zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność, 

 doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w 

dokumentacji projektowej lub według zaleceń Inżyniera, 
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 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

 Cena 1 m barier ochronnych łańcuchowych obejmuje: 

 prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier oraz rozstawu słupków, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów barier łańcuchowych, 

 wykopanie dołków pod słupki, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, 

poręczy, paneli oraz innych ogrodzeń sztywnych, oraz materiałów pomocniczych, 

 zainstalowanie słupków w fundamencie betonowym i założenie łańcuchów, 

 doprowadzenie terenu wzdłuż wykonanych barier do stanu pierwotnego (np. 

ponowne ułożenie rozebranego chodnika) przewidzianego w dokumentacji 

projektowej albo według zaleceń Inżyniera, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

 Cena elementów zapór ochronnych z kwietników betonowych (żelbetowych) 

obejmuje: 

 wyznaczenie linii ustawienia kwietników zgodnie z dokumentacją projektową lub 

wskazaniami Inżyniera, 

 dostarczenie kwietników na miejsce ustawienia, 

 ustawienie kwietników za pomocą dźwigu zgodnie z uprzednio wyznaczoną 

lokalizacją. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

  1. PN-B-03264 Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne   i 

projektowanie 
  2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowisk 
  3. PN-B-06250 Beton zwykły 
 4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i 

emaliami na spoinach bezwodnych 
  7. PN-B-13051 Szkło płaskie zbrojone 
  8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                   i ocena zgodności 
9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów   i zapraw 
11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania 
12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 
13. PN-H-82200 Cynk 
14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. 

Gatunki 
15. PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości 

ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki 
17. PN-H-84023-

07 

Stal określonego zastosowania. Stal na rury 

18. PN-H-84030-

02 

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. 

Gatunki 
19. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
20. PN-H-93200-

02 

Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na 

gorąco. Walcówka i pręty ogólnego zastosowania. 

Wymiary 
21. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
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22. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 
23. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
24. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
25. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
26. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni 

stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne 
27. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania 

powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania 
28. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 

stalowych. Ogólne wytyczne 
29. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów 

nośnych 
30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 

spawanych. Podział i wymagania 
31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania 

stali 
32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 

Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych 
33. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego 

przeznaczenia 
34. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i 

badania 
35. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
36. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne 

wymagania i badania 
37. PN-M-82054-

03 

Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości 

mechaniczne śrub i wkrętów 
38. PN-M-84540 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich 
39. PN-M-84541 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach 

średnich 
40. PN-M-84542 Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i 

badania 
41. PN-M-84543 Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich 
42. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok 
43. BN-73/0658-

01 

Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. 

Wymiary 
44. BN-89/1076-

02 

Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne 

cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, 

staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
45 BN-83/5032-

02 

Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

46 BN-88/6731-

08 

Cement. Transport i przechowywanie. 

10.2. Inne dokumenty 
47. Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro 

Studiów i Projektów Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976. 
48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965. 
49. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach 
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mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 

1988. 
50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady 

stosowania znaków                    i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


