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D-03.01.01- PRZEPUSTY  POD  KORONĄ  DROGI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejsze specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji pn:  
„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA OD KM 1+789,90 do km 1+834,10 WRAZ 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU  I  BUDOWĄ  MOSTU NA POTOKU STRÓśNIANKA W  KM 2+630,00 , W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA W KM 1+820,00 W MIEJSCOWOŚCI STRÓśNA 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustów rurowych pod koroną 
drogi oraz ścianek czołowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do przepływu małych cieków wodnych pod 
nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której po zmontowaniu na 
budowie, moŜna wykonać przepust. 
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest 
w całości na mokro. 
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych. 
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 
1.4.6. Przepust Ŝelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z Ŝelbetu. 
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na obciąŜenie pionowe i 
poziome. 
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym moŜna wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą obciąŜenie pionowe i poziome oraz 
fundament łuku. 
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub Ŝelbetowych. 
1.4.10.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi (lub głowic 
kołnierzowych), słuŜący do moŜliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu 
drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed 
przemarzaniem. 
1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, równoległe, prostopadłe lub ukośne 
do osi drogi, słuŜące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu. 
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST są: 
− prefabrykaty rurowe, 
− beton na obudowy i skrzydełka C30/37 
− mieszanka betonowa pod ławę fundamentową C12/15, 
− drewno na deskowanie, 
− materiały izolacyjne, 
− zaprawa cementowa. 
2.3. Prefabrykaty rurowe 
  Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1916. 
  Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach 
powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. 
  Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej C30/37. 
  Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu. 
2.3. Beton i jego składniki 
NaleŜy stosować beton zgodnie z ST M-13.00.00 
2.4. Materiały izolacyjne 
 Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych naleŜy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej 
lub ST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 

− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 

− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 

− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 

− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 

− wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za zgodą InŜyniera. 
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 
 Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 

− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
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− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 

− gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 

− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30], 

− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom określonym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji InŜyniera. 
2.6. Materiały na ławy fundamentowe 
 Część przelotowa przepustu, skrzydełka i obudowy naleŜy posadowić na fundamencie z płyty z betonu C12/15 wylewanego spełniającym 
wymagania materiałowe podane w niniejszej ST M-11.07.01 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

− koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

− Ŝurawi samochodowych, 

− betoniarek, 

− innego sprzętu do transportu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa 
 Kamień i kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [37]. 
4.2.2. Transport cementu 
 Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 
 Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 
 Stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed powstawaniem korozji i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 
 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8]. 
 Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 
4.2.5. Transport prefabrykatów 
Transport wewnętrzny 
 Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niŜszej niŜ 0,4 R (W). 
Transport zewnętrzny 
 Elementy prefabrykowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
 Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W). 
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 
 Drewno i elementy deskowania naleŜy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w 
warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z InŜynierem, 

− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub ST, 

− czasowego przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, ST lub wskazówek InŜyniera. 
5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Wykopy 
 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, ST i zaleceń InŜyniera. W szczególności 
zabezpieczenie moŜe polegać na: 

− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

− podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 

− stosowaniu ścianek szczelnych. 
 Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
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 Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego uŜytku. Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt 
musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami InŜyniera. 
 Po wykonaniu robót ściankę szczelną naleŜy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 
 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, ścianki szczelne moŜna pozostawić w gruncie. 
 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od 
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie 
powodującym spulchnienia gruntu. 
 Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie moŜe przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm. 
5.3.2. Zasypka przepustu 
  Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) naleŜy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby 
Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją  -20%, +10%. 
  Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. 
5.4. Umocnienie wlotów i wylotów 
 Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i 
wylotu. 
 W zaleŜności od rodzaju materiału uŜytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-
06.00.00 „Roboty wykończeniowe”. 
5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 
 Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
a) róŜnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 
    ± 2 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 5 cm dla przepustów pozostałych, 
b) róŜnice rzędnych wierzchu ławy: 
    ± 0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 2 cm dla przepustów pozostałych. 
 RóŜnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia wody w przepuście. 
5.6. MontaŜ betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych 
         Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na przygotowanym podłoŜu zgodnie z 
dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20]. 
5.7. Ścianki czołowe 
  Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” naleŜy wykonać wg PN-B-06251 [3]. 
  Betonowanie naleŜy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niŜ C30/37. 
  Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, naleŜy zagruntować przez: 
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
− smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola prawidłowo ści wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnyc h 
 Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 
6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów  
 Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją projektową. 
6.4. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 
 Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleŜy sprawdzić: 
− rodzaj materiału uŜytego do wykonania ławy, 
− usytuowanie ławy w planie, 
− rzędne wysokościowe, 
− grubość ławy, 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
6.5. Kontrola poł ączenia prefabrykatów 
 Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego przepustu z dokumentacją 
projektową oraz ustaleniami  punktu 5.8. 
6.9. Kontrola izolacji ścian przepustu 
 Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.10. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
− m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
− szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie wykopu, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
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− wykonanie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację, 
− wykonanie deskowania, 
− montaŜ konstrukcji przepustu  
− rozebranie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu, 
− wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− umocnienie wlotów i wylotów, 
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych 
2) dla przepustów wykonywanych na mokro. 
 Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopów, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ścianki czołowej: 
a) w przypadku ścianki betonowej 
− ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie, 
− ew. zbrojenie elementów betonowych, 
− betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaŜ elementów z prefabrykatów, 
b) w przypadku ścianki z kamienia 
− roboty murowe z kamienia łamanego, 
         dla wszystkich rodzajów ścianek czołowych: 
− wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
− zasypka ścianki czołowej, 
− ew. umocnienie wlotu i wylotu, 
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno-
mechanicznych 

  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
  6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
  8. PN-B-06250 Beton zwykły 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie 
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 

SCHMIDTA typu N 
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
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29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym 
33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 
35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu 
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i 

badania 
10.2. Inne dokumenty 
43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r. 
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D-03.02.01 - KANALIZACJA  DESZCZOWA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji 
deszczowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji pn:  
„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA OD KM 1+789,90 do km 1+834,10 WRAZ 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU  I  BUDOWĄ  MOSTU NA POTOKU STRÓśNIANKA W  KM 2+630,00 , W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA W KM 1+820,00 W MIEJSCOWOŚCI STRÓśNA 
 1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy 
budowie, modernizacji i remontach dróg. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ1,0 m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 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 umoŜliwiający wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego 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 umoŜliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków 
spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 
1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur Ŝeliwnych, stalowych lub Ŝelbetowych 
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 natęŜenia przepływu. 
1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, 
przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niŜszego na wyŜszy. 
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 Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 
umoŜliwiający 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 ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Stosować naleŜy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [26]. 
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1. Rury PVC 
 Rury PVC 200mm naleŜy zastosować  do wykonania przykanalików. 
 Rury PVC 250mm, naleŜy zastosować  do wykonania kolektorów kanalizacyjnych. 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
 Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 
− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [7] 
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− rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanałem głównym i kanałami dolotowymi oraz drabinką złazową, zgodna z aprobatą 
techniczną nadaną przez jednostkę upowaŜnioną do ich wydawania [28]. 
 Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu określonego w dokumentacji projektowej, np. 
klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 
2.3.2. Komin włazowy 
 Komin włazowy powinien być wykonany z: 
− kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [19], 
− rur CFW-GRP o średnicy od 0,8÷1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].  
2.3.3. Dno studzienki 
 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w dokumentacji projektowej. 
2.3.4. Włazy kanałowe 
 Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi, 
− włazy Ŝeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza korpusem drogi. 
2.3.5. Stopnie złazowe 
 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 [8]. 
2.4. Studzienki wodo ściekowe 
2.6.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 
 Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 
2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
 Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 
20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 
2.6.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 
 Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą 
StOS. 
2.6.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane 
 Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą 
StOS. 
2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
 Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy C 12/15. 
2.6.6. Kruszywo na podsypkę 
 Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, 
np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6]. 
2.5. Beton 
2.7.1. Cement 
 Do betonu naleŜy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 
2.7.2. Kruszywo 
 Do betonu naleŜy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moŜe być niŜsza niŜ klasa betonu (np. B-
30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 
2.7.3. Beton  
 Beton C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-
06250 [9]. 
2.6. Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16]. 
2.7. Składowanie materiałów 
2.9.1. Rury kanałowe 
 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej 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 naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
2.9.2. Kręgi 
 Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe 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 
umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
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 Ŝeliwne 
 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 naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
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− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport rur kanałowych 
 Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy 
nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej 
wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m). 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kr ęgów 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych 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 naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy 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 przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w 
osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy 
uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
4.5. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 
 Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone 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 obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.8. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 
5.3. Roboty ziemne 
 Wykopy naleŜy 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 naleŜy 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 wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 
5.4. Przygotowanie podło Ŝa 
 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 
15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie odwadniającej naleŜy 
wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
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 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 
cm. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m naleŜy wykonać fundament betonowy2 zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w SST. 
5.5. Roboty monta Ŝowe 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą 
być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰  (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
  Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur betonowych, CFW GRP i 
ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych  5 m/s). 
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności 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 naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia moŜliwości 
ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale. 
5.5.2. Przykanaliki i rury kanałowe 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy 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 dłuŜszych niŜ 12 m 
moŜna 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 moŜe 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, Ŝe przy spadkach większych od 250 ‰ naleŜy stosować 
rury Ŝeliwne, 
− 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 naleŜy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad 
podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej naleŜy 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 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy 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 powyŜej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie 
betonowym, 
− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy 
występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 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. RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 
 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznaczonego 
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” 
Warszawa [23]. 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz 
warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym lub elastomerowym ustalonym 
w dokumentacji projektowej. 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie 
komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stoŜkowym) 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 naleŜy umieścić płytę 
pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124 [1]. 
 Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej 
przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
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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 naraŜonych na obciąŜenia dynamiczne) powinny mieć właz typu 
cięŜkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna 
znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy 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. Studzienki ściekowe 
 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym 
Ŝeliwnym 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 poniŜej ścieku 
jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej 
spadku podłuŜnego. NaleŜy przyjmować, Ŝe na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
 Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłuŜnym 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 skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy krawęŜnikach prostych w odległości minimum 2,0 m od zakończenia 
łuku krawęŜnika. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniŜej poziomu 
warstwy ścieralnej. 
 KaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub 
wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie naleŜy 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, moŜna 
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 równieŜ z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawęŜnika jezdni nie powinna 
przekraczać 3,0 m. 
5.5.5. Izolacje 
 Rury betonowe i Ŝelbetowe uŜyte 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 upowaŜnioną jednostkę. 
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 
asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [14]. 
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział natęŜenia czynnika agresji) sposób 
zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypywanie rur w wykopie naleŜy 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 InŜynierem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) [27], 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej 
ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych 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 podłoŜa z kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
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− 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 niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy 
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe 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 umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 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 podłoŜa i fundamentu, 
− wykonanie sączków, 
− wykonanie wylotu kolektora, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
  2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

uŜytku 
  3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
  4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej 
  5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i 

ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej Ŝywicy poliestrowej (UP) 
wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

  6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo naleŜy stosować 
normę PN-B-06712 [10]) 

  7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań 
przyszłościowych. Tymczasowo naleŜy stosować normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]) 

  8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 
  9. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
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14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
15. PN-H-74101:1984 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
17. BN-86/8971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe „Wipro” 
18. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        i Ŝelbetowe 
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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 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. 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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D-06.01.01 - UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym 
umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i ścieków. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji pn:  
„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA OD KM 1+789,90 do km 1+834,10 WRAZ 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU  I  BUDOWĄ  MOSTU NA POTOKU STRÓśNIANKA W  KM 2+630,00 , W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA W KM 1+820,00 W MIEJSCOWOŚCI STRÓśNA 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem 
skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami: 
− humusowaniem, obsianiem, darniowaniem; 
− brukowaniem; 
− zastosowaniem elementów prefabrykowanych; 
− umocnieniem biowłókniną; 
− umocnieniem  geosyntetykami; 
 Ustalenia ST nie dotyczą umocnienia zboczy skalnych (z ochroną przed obwałami kamieni), skarp wymagających zbrojenia lub obudowy 
oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodą. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej. 
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób trwały związała się z podłoŜem 
systemem korzeniowym. Darniowanie koŜuchowe wykonuje się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z 
przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyŜowe) wykonuje się w postaci pasów darniny 
układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą. 
1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, 
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
1.4.6. Moletowanie - proces umoŜliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o 
odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków uŜyźniających i emulsji 
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu. 
1.4.8. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i zaokrąglonych krawędziach. 
1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
1.4.10. Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką włókninową z równomiernie rozmieszczonymi 
w czasie produkcji nasionami traw     i roślin motylkowatych, słuŜąca do umacniania i zadarniania powierzchni. 
1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką tkacką, dziewiarską lub włókninową, w tym 
geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych 
elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały złoŜone z róŜnych wyrobów geotekstylnych), 
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (płaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie większymi niŜ elementy 
składowe, z oczkami połączonymi węzłami), geomaty z siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geosiatki komórkowe (z taśm tworzących 
przestrzenną strukturę zbliŜoną do plastra miodu). 
1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróŜyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed 
wysychaniem i erozją. 
1.4.13. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak uŜywanych do 
hydroobsiewu), w składzie której nie ma nasion traw i roślin motylkowatych. 
1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych osadów ściekowych, emulsji 
bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, doraźnie zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej 
funkcji przez okrywę roślinną. 
1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub Ŝyłką na 100  kwadratów, kaŜdy o powierzchni 25 cm2, do określania 
procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu. 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 
− darnina, 
− ziemia urodzajna, 
− nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
− brukowiec, 
− mech, szpilki, paliki i pale, 
− kruszywo, 
− cement, 
− zaprawa cementowa, 
− elementy prefabrykowane, 
− biowłóknina i materiały do jej przytwierdzania, 
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− geosyntetyki i materiały do ich przytwierdzania, 
− mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegów konserwacyjnych, 
− osady ściekowe. 
2.3. Darnina 
 Darninę naleŜy wycinać z obszarów połoŜonych najbliŜej miejsca wbudowania. Cięcie naleŜy przeprowadzać przy uŜyciu specjalnych 
pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zaleŜności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i 
grubość od 6 do 10 cm. 
 Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 
 Darninę, jeŜeli nie jest od razu wbudowana, naleŜy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie większą niŜ 1 
m. UłoŜone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyŜej 
przez 30 dni. 
2.4. Ziemia urodzajna (humus) 
 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni 
większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 W przypadkach wątpliwych InŜynier moŜe zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, Ŝe ziemia urodzajna odpowiada następującym 
kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH  ≥ 5,5. 
2.5. Nasiona traw 
 Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, 
gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. 
2.6. Brukowiec 
 Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960 [1]. 
2.7. Mech 
 Mech uŜywany przy brukowaniu powinien być wysuszony, posiadać długie włókna - nie zanieczyszczone trawą, liśćmi i ziemią. 
 Składowanie mchu polega na układaniu go w stosy lub pryzmy. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m. 
2.8. Szpilki do przybijania darniny 
 Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, Ŝerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro 
zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. 
2.9. Kruszywo 
 świr i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 
 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [3]. 
2.10. Cement 
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 
 Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.11. Zaprawa cementowa 
 Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków naleŜy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6]. 
2.12. Elementy prefabrykowane 
 Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową . 
 KrawęŜniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13]. 
2.13. Biowłóknina 
 Biowłóknina oraz szpilki i kołki do jej przytwierdzania powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-12074:1998 [4]. Biowłóknina powinna 
zawierać mieszankę nasion zaleconą przez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i rodzaju gruntu znajdującego się na umacnianej 
powierzchni. 
 Biowłóknina powinna być składowana i przechowywana w belach owiniętych folią, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z 
zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno być niedostępne dla gryzoni. 
 Szpilki i kołki powinny być wykonane z gałęzi, Ŝerdzi, obrzynków lub drzewa szczapowego. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 cm 
do 2,5 cm, a długość od 25 do 35 cm. Grubość kołków powinna wynosić od 4 cm do 6 m, a długość od 50 cm do 60 cm. W górnym końcu 
kołki powinny mieć nacięcia do nawinięcia sznurka. 
 Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowłókniny powinien spełniać wymagania PN-P-85012:1992 [8]. 
2.14. Geosyntetyki 
 Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp naleŜy stosować geosyntetyki określone w dokumentacji projektowej, np.: 

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, włókien, filamentów, taśm) i geowłókniny (warstwa runa lub 
włóknin połączonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji), 

- gęste geosiatki bezwęzełkowe, tj. płaskie struktury w postaci siatki o małym oczku, 

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiały złoŜone z róŜnych geosyntetyków,  

- geosiatki komórkowe, tj. przestrzenne struktury zbliŜone wyglądem do plastra miodu, 

- geomaty z siatki, tj. materiały geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturą przestrzenną (odmianą jest geomata darniowa z wcześniej 
wyhodowaną trawą do natychmiastowego utworzenia roślinnego pokrycia skarpy). 
 KaŜdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mieć charakterystykę zgodną z aprobatą techniczną oraz wymaganiami 
dokumentacji projektowej. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się, bez 
rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie i odpornością na działanie mikroorganizmów 
występujących w ziemi. 
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 Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki 
nieopakowane naleŜy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu geosyntetyków naleŜy 
przestrzegać zaleceń producentów. 
 Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą Ŝurawi i ładowarek. 
2.15. Mieszanina do hydroobsiewu 
 Mieszanina do hydroobsiewu powinna składać się z: 

- przefermentowanych osadów ściekowych, 

- kompozycji nasion traw i roślin motylkowatych, 

- ściółki, tj. substancji poprawiających strukturę podłoŜa i osłaniających kiełkujące nasiona oraz siewki (np. sieczki, trocin, struŜyn, konfetti), 

- popiołów lotnych, spełniających rolę nawozów o wydłuŜonym działaniu oraz odkwaszania, 

- nawozów mineralnych, np. gdy osady ściekowe mają małą wartość nawozową. 
 Dopuszcza się, po zaakceptowaniu przez InŜyniera, stosowanie mieszaniny, w której zamiast osadów ściekowych i popiołów lotnych 
znajduje się woda i substancje zabezpieczające podłoŜe przed wysychaniem i erozją (np. emulsja asfaltowa i lateksowa). 
 Osady ściekowe powinny pochodzić z oczyszczalni komunalnych i powinny być przefermentowane lub kompostowane, a zawartość 
metali cięŜkich nie moŜe przekroczyć na 1 kg suchej masy: 1500 mg ołowiu, 50 mg kadmu, 25 mg rtęci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu. 
 Skład  mieszanek traw, uzaleŜniony od rodzaju gruntu, moŜe być przyjmowany według PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona roślin powinny 
spełniać wymagania PN-R-65023:1999 [9]. 
 Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom wytycznych technicznych [15], a popioły lotne PN-S-96035:1997 [11]. 
 Ramowy skład mieszaniny na 1 m2 hydroobsiewu powinien być następujący: 

- przefermentowane osady ściekowe  od 12 do 30 dm3 (o 4-10% suchej masy), 

- kompozycje (mieszanki) nasion traw  
i roślin motylkowatych    od 0,018 do 0,03 kg, 

- ściółka (sieczka, struŜyny, substrat torfowy)       od 0,06   do 0,10 kg, 

- popioły lotne     od 0,08   do 0,14 kg, 

- nawozy mineralne (NPK)  od 0,02   do 0,05 kg. 
 Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji szczegółowy skład mieszaniny na podstawie: 

- orzeczenia wydanego po badaniach składników mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie naukowo-badawczym, stacji 
rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, względnie, 

- wyników prób dokonanych na odcinku próbnym (poletku doświadczalnym) utworzonym na umacnianej powierzchni. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− ew. walców gładkich, Ŝebrowanych lub ryflowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieŜnych, 
− płyt ubijających, 
− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
− hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-pierścieniowej, brony chwastownika - zgrzebła, 
wałowłóki), 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węŜy do podlewania (miejsc niedostępnych). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport darniny 
 Darninę moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i 
odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 
4.2.2. Transport nasion traw 
 Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
4.2.3. Transport brukowca 
 Brukowiec moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
4.2.4. Transport mchu 
 Mech moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
4.2.5. Transport materiałów z drewna 
 Szpilki, paliki i pale moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
4.2.6. Transport kruszywa 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.7. Transport cementu 
 Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 
4.2.8. Transport biowłókniny 
 Biowłókninę moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem. 
4.2.9. Transport geosyntetyków 



ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA OD KM 1+789,90 do km 1+834,10 WRAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU  I  BUDOWĄ  

MOSTU NA POTOKU STRÓśNIANKA W  KM 2+630,00 , W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA W KM 1+820,00 

W MIEJSCOWOŚCI STRÓśNA 

 

D-06.01.01 - UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 

 

 
Strona | 18 

 Geosyntetyki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed nadmiernym zawilgoceniem, 
ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania się w środku transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz 
przedmiotami mogącymi przebić, rozciąć lub je zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń producenta. 
4.2.10. Transport elementów prefabrykowanych 
 Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
 Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG. 
4.2.11. Transport mieszanki do hydroobsiewu  
 Osady pobierane z oczyszczalni ścieków moŜna transportować do miejsca obsiewu: 

- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemności do 10,0 m3, 

- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposaŜonymi w pompy próŜniowe (na odległości do około 5 km), 

- w specjalnych zbiornikach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Humusowanie 
 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać 
poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
 Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  w zaleŜności od gruntu 
występującego na powierzchni skarpy. 
 W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy naleŜy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 
30o do 45o o głębokości od 3 do         5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. UłoŜoną warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zagrabić (pobronować) i 
lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw ą i ro ślinami motylkowatymi 
 Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw         i roślin motylkowatych polega na: 
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, aby uzyskać zawartość części 
organicznych warstwy co najmniej 1%, 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych 
odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoŜa, wystawy oraz pochylenia skarp), 
c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz        pkt 5.4) metodą mulczowania lub 
hydromulczowania. 
 W okresach posusznych naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna 
 Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę 
roślinną. 
 Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moŜe być wykonana z biowłókniny, geosyntetyków,  z płynnych osadów ściekowych, emulsji 
bitumicznych lub lateksowych np. metodą mulczowania lub hydromulczowania. 
 Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróŜyn, trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsją 
asfaltową) w celu ochrony przed wysychaniem i erozją, w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m2. 
 Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, które jeszcze w stanie surowym powinny być 
niezwłocznie zabezpieczone przed erozją. Właściwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno  być wykonywane 
w optymalnych terminach agrotechnicznych. 
5.5. Darniowanie 
 Darniowanie naleŜy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie konieczności w październiku. 
 Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą ziemi 
urodzajnej. 
 W okresach suchych powierzchnie darniowane naleŜy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. MoŜna 
stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez InŜyniera. 
5.5.1. Darniowanie koŜuchowe 
 Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty o element zabezpieczający podstawę 
skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość 
od 5 do 8 cm. Pasy darniny naleŜy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary naleŜy wypełnić 
odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. UłoŜoną darninę naleŜy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni 
przylegała ściśle do podłoŜa. 
 Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty darniny naleŜy przybić 
szpilkami, w ilości nie mniejszej niŜ 16 szt./m3 i nie mniej niŜ 2 szt. na płat. 
5.5.2. Darniowanie w kratę 
 Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyŜej 3,5 m). Darniowanie w kratę naleŜy 
wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, krzyŜującymi się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną 
kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. UłoŜone w kratę płaty darniny naleŜy uklepać ubijakiem i przybić do 
podłoŜa szpilkami. 
 Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023:1999 [9]. 
5.6. Brukowanie 
 Umocnienie brukowcem stosuje się przy nachyleniu skarp wyŜszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym działaniem 
strumieni przepływającej wody. 
5.6.1. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod brukowiec naleŜy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998 [10]. 
5.6.2. Podkład 
 Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. Podkład z grubszego kruszywa naleŜy układać „pod 
sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułoŜeniu podkładu naleŜy go lekko 
uklepać, ale nie ubijać. 
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 Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa moŜna ułoŜyć warstwę zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 
1:4 i grubości od 3 cm do 5 cm. 
5.6.3. KrawęŜniki betonowe 
 KrawęŜniki betonowe stosuje się do umocnienia podstawy skarpy. KrawęŜniki układa się „pod sznur” tak, aby ich górne krawędzie 
wystawały ponad projektowany poziom dna lub skarpy. KrawęŜniki układa się bezpośrednio na wyrównanym podłoŜu lub na podkładzie z 
kruszywa. 
5.6.4. Palisada 
 Palisadę (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje się na gruntach słabych, plastycznych, ustępujących pod naciskiem skrajnych 
brukowców lub krawęŜników. 
 Pale naleŜy wbijać „pod sznur” równo z poziomem górnej warstwy bruku. Szerokość szczelin między palami nie powinna przekraczać 1 
cm. 
5.6.5. Układanie brukowca 
 Brukowiec naleŜy układać na przygotowanym podkładzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec układa się „pod sznur” naciągnięty na palikach na 
wysokość od  2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Układanie brukowca naleŜy rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów-
krawęŜników. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, naleŜy w pierwszej kolejności, po linii obwodu 
umocnienia, ułoŜyć brukowce największe. Brukowiec naleŜy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie 
przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład. 
 Po ułoŜeniu brukowca szczeliny naleŜy wypełnić kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia wymaganego poziomu. W przypadku 
układania brukowca na podkładzie z kruszywa i mchu, szczeliny naleŜy dokładanie wypełnić mchem, a następnie kruszywem i powierzchnię 
ubić do osiągnięcia wymaganego poziomu. 
 W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozłoŜonej na podkładzie z kruszywa, szczeliny naleŜy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku naleŜy osłonić matami 
lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
5.7. Układanie elementów prefabrykowanych 
 Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są: 
− płyty ściekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14], 
− płyty ściekowe betonowe - typ trójkątny wg KPED-01.05 [14], 
− prefabrykaty ścieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]. 
 PodłoŜe, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is = 1,0. Na przygotowanym 
podłoŜu naleŜy ułoŜyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane naleŜy 
układać z zachowaniem spadku podłuŜnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Spoiny pomiędzy płytami naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co 
najmniej 7 dni. 
5.8. Umacnianie powierzchni biowłóknin ą 
5.8.1. Zasady ogólne 
 Umacnianie powierzchni biowłókniną powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-12074:1998 [4]. 
5.8.2. Przygotowanie powierzchni 
Przygotowana powierzchnia powinna być wyrównana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z rozkruszonymi bryłami gruntu; gleby o odczynie 
kwasowości pH > 5,5 powinny być potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinny być przykryte warstwą ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 
cm w zaleŜności od rodzaju gruntu. 
5.8.3. Układanie biowłókniny na skarpach wykopów 
Na skarpach wykopów biowłóknina powinna być rozwijana z beli równolegle do dolnej skarpy i przymocowywana do podłoŜa szpilkami na jej 
brzegu w zasadzie w odstępach od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 i przy szerokości włókniny większej niŜ 1,0 
m naleŜy przymocowywać szpilkami w odstępach od 1 m do       1,5 m takŜe środek pasa. Brzegi pasów biowłókniny powinny być układane 
na zakładkę szerokości 0,1 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niŜ 2 cm. Biowłókninę naleŜy 
rozwijać i układać luźno, zostawiając około 5% zapasu długości na kurczenie się po jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopów  pasem 
o szerokości większej niŜ 1,0 m, naleŜy formować w biowłókninie poziome fałdy, ułatwiające zatrzymywanie się ziemi po jej przysypaniu. W 
przypadku szerokości skarpy większej niŜ 3 m, zaleca się układanie biowłókniny pasami pionowymi (jak na skarpach nasypów). 
5.8.4. Układanie biowłókniny na skarpach nasypów 
Na skarpach nasypów wyrównaną powierzchnię skarpy naleŜy pokryć warstwą ziemi urodzajnej minimum 5 cm. Biowłókninę naleŜy układać 
prostopadle do górnej krawędzi skarpy, wykonując w  odstępach 1 m poziome fałdy biowłókniny szerokości 3 cm, zabezpieczające przed 
zsuwaniem się ziemi pokrywającej włókninę i umoŜliwiające kurczenie się biowłókniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypu 
naleŜy pozostawić zapas biowłókniny długości 0,5 m. Zapas ten naleŜy wykorzystać do zakotwiczenia biowłókniny w rowkach głębokości 0,2 
m. W przypadku układania biowłókniny na całej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbędne. Biowłókninę zaleca się układać i 
mocować na skarpie z drabiny o długości równej szerokości skarpy ułoŜonej na kołkach, listwach lub Ŝerdziach, co zapobiega naruszeniu 
wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza się chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy przed ułoŜeniem biowłókniny, ani po jej ułoŜeniu. 
Sąsiednie pasy biowłókniny powinny zachodzić na siebie pasem szerokości 0,1 m. W pas ten naleŜy wbić szpilki mocujące biowłókninę w 
odstępach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad biowłókninę więcej niŜ 2 cm. W przypadku gdy 
nachylenie skarpy jest większe niŜ 1:2, a jej szerokość większa niŜ 3 m, oprócz szpilek zaleca się uŜyć kołków usytuowanych w poziomych 
rzędach, w środku pasów biowłókniny. Kołki naleŜy częściowo wbić, pozostawiając 0,1 m jego długości. Na zacięcia naleŜy nawinąć sznurek 
polipropylenowy i wbić kołki równo z terenem, dociskając włókninę do skarpy. Bezpośrednio po ułoŜeniu i umocowaniu pasa biowłókniny 
naleŜy przysypać ją, z drabiny, warstwą ziemi urodzajnej o miąŜszości od 1 cm do 2 cm. 
5.8.5. Zabiegi pielęgnacyjne 
Pielęgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowłókniną przez 30 dni, a przy braku opadów do sześciu tygodni. 
Zraszanie naleŜy wykonywać zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z węŜa bez urządzeń 
rozpryskujących wodę. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione powierzchnie nie powinny być zalewane dłuŜej niŜ 3 dni. W 
przypadku Ŝółknięcia traw po ich wzejściu, konieczne jest uzupełnienie gleby przez nawoŜenie powierzchni umocnionej nawozami 
mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego naleŜy wykonywać koszenie pielęgnacyjne, po wyrośnięciu traw do wysokości 20 cm, a 
skoszoną trawę usuwać z powierzchni umocnionych. 
5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami 
 Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej. 
 UłoŜenie geosyntetyków na skarpie powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu. 
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 Folię, w którą są zapakowane rolki geosyntetyków, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu uzyskania mniejszej 
szerokości rolki moŜna ją przeciąć piłą. 
 Z powierzchni skarpy naleŜy usunąć przedmioty mogące spowodować uszkodzenie geosyntetyków, np. gałęzie, korzenie, gruz, ostre 
ziarna tłucznia, grudy, bryły gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna być wyrównana, zwłaszcza naleŜy wypełnić zagłębienia i 
wyrwy powstałe po rozmyciu przez deszcz. 
 Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, bezpośrednio przed ich układaniem na przygotowanym podłoŜu gruntowym. 
Przy większym zakresie robót zaleca się wykonanie projektu (rysunku), ilustrującego sposób układania i łączenia rulonów, ew. szerokości 
zakładek, mocowania do podłoŜa itp. 
 Geosyntetyki na skarpach moŜna układać ręcznie, za pomocą Ŝurawia lub przez  rozwijanie ze szpuli. Po ułoŜeniu, jak równieŜ przy 
silnym wietrze w czasie układania, geosyntetyki naleŜy chronić przed podrywaniem, przytwierdzając je za pomocą kołków mocujących lub 
obciąŜając punktowo materiałem, który ma być na nich ułoŜony lub w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stałe 
mocowanie geosyntetyków do gruntu, moŜna tego dokonać np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwoździami 
wbijanymi przez podkładkę w paliki uprzednio umieszczone w gruncie. 
 Układanie geosyntetyków na skarpie moŜna wykonywać, w zaleŜności od zaleceń producenta: 
a) równolegle do krawędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracając uwagę, aby pasmo leŜące wyŜej przykrywało pasmo 
leŜące niŜej, 
b) od góry ku dołowi, rozwijając rulony po linii największego spadku z odpowiednimi zakładkami, zwykle kotwiąc je u góry i dołu skarpy w 
rowach kotwiących, wypełnionych zagęszczonym gruntem. 
 Przy układaniu geosyntetyków naleŜy unikać jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć rozwiniętej beli, mogących spowodować 
uszkodzenie materiału. 
 Połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w postaci: luźnego zakładu o 
ustalonej jego szerokości lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp. 
 ZaleŜnie od rodzaju materiału, geosyntetyk układa się, zgodnie z instrukcją producenta, przed lub po naniesieniu humusu i obsiewie 
wykonanymi według punktów 5.2   i 5.3, lub hydroobsiewie według punktu 5.10. 
5.10. Wykonanie hydroobsiewu 
 Hydroobsiew moŜe być wykonywany wyłącznie przez przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w tej technologii umacniania skarp i 
rowów. 
 Materiały uŜywane do hydroobsiewu powinny odpowiadać wymaganiom pktu 2, a sprzęt - pktu 3. 
 Jeśli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka próbnego (poletka doświadczalnego) to co najmniej na 40-60 dni przed rozpoczęciem robót 
(w zaleŜności od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury powietrza, moŜliwości polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celu 
stwierdzenia prawidłowości przyjętego składu mieszaniny do hydroobsiewu i równomierności pokrycia umacnianej powierzchni trawą. Do 
próby Wykonawca powinien uŜyć materiałów i sprzętu takich, jakie będą stosowane w czasie robót umacniających. Odcinek próbny powinien 
składać się co najmniej z dwóch poletek o powierzchniach min. 100 m2, zlokalizowanych na zacienionej (np. północnej) i niezacienionej (np. 
południowej) skarpie. 
 Hydroobsiewu przy uŜyciu osadów ściekowych nie moŜna wykonywać w strefach ujęć wody oraz w odległości mniejszej niŜ 20 m od 
budynków i kąpielisk. 
 Hydroobsiew powinien być wykonany moŜliwie w najkrótszym czasie po zakończeniu robót ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do 15 
października oraz, w razie potrzeby,  tuŜ po pierwszych jesiennych przymrozkach. 
 Hydroobsiew naleŜy wykonywać przy obsiewie: 
a) gruntów humusowanych i Ŝyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadów ściekowych (min. 12 l/m2) o zawartości  4-6% suchej 
masy, z dodatkiem ściółki i nasion (min. 0,03 kg/m2 suchej masy), 
b) gruntów ubogich i bezglebowych, z dawką odwodnionych osadów ściekowych zwiększoną do 30 l/m2 przy zawartości 5-10% suchej masy. 
 Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kiełkowania nasion i w okresie początkowego rozwoju roślin. Podlewanie 
moŜe być potrzebne podczas długotrwałej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt porostu traw. 
 Do zabiegów pielęgnacyjnych (pratotechnicznych) naleŜy: koszenie (po wschodach), uŜyźnianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) 
oraz ścinanie nierówności, kęp oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści humusowania i obsiania 
 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności, oraz na sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości 
siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niŜ 2% powierzchni obsianej skarpy, a 
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą 
występować wyŜłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
6.3. Kontrola jako ści darniowania 
 Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsunięć, czy poszczególne 
płaty darniny nie wyróŜniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 
 Na powierzchni ok. 1 m2  naleŜy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do powierzchni gruntu. 
6.4. Kontrola jako ści brukowania 
 Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Ścisłość ułoŜenia 
uwaŜa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie więcej niŜ 4% powierzchni 
niezabrukowanej. 
6.5. Kontrola jako ści umocnie ń elementami prefabrykowanymi 
 Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7, 
− szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
− odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 
− równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 
− dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 
6.6. Kontrola jako ści umocnienia powierzchni biowłóknin ą 
 Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi atest wyrobu, stwierdzający charakterystykę, skład mieszanki 
nasion roślin i typ siedliska, dla którego przeznaczona jest biowłóknina. 
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 Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu oględzin zewnętrznych i badaniach zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998 
[4]. 
6.7. Kontrola jako ści umocnienia powierzchni geosyntetykami 
 Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi dokumenty dopuszczające wyroby budowlane (geosyntetyk) do 
obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodności). 
 Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne naleŜy sprawdzić w zakresie widocznych wad technologicznych i uszkodzeń mechanicznych, 
decydując o ich ewentualnym zastosowaniu po usunięciu wad (np. przez nałoŜenie lub naszycie łat z zakładem). 
 W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać: 

− wyrównanie podłoŜa i usunięcie z niego przedmiotów mogących uszkadzać geosyntetyki, 

− poprawność rozwijania i mocowania rulonów geosyntetyków oraz ich układania i łączenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) układania, 

− naniesienie humusu i obsianie trawą lub wykonanie hydroobsiewu, 

− równomierność zadarnienia i równość powierzchni umocnionej. 
 Jakość wykonanego umocnienia powinna odpowiadać wymaganiom punktów 2 i 5 specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty 
technicznej. 
6.8. Kontrola jako ści wykonania hydroobsiewu 
 Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi wyniki badań składników mieszaniny do hydroobsiewu z gruntem 
lub wyniki z wykonanego odcinka próbnego. 
 Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-12099:1997 [5], z tym Ŝe ocenę udania się 
zasiewu naleŜy przeprowadzić, gdy trawy są w fazie co najmniej trzech lub czterech listków. Wówczas zasiana roślinność powinna być 
rozmieszczona równomiernie na powierzchni gruntu, pokrywając go nie mniej niŜ 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o 
pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych. 
 W przypadku trudności z określeniem gęstości porostu przez oględziny, naleŜy  przeprowadzać badania z zastosowaniem ramki Webera 
w dziesięciu losowo wybranych miejscach. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie, brukowanie, hydroobsiew 
oraz umocnienie biowłókniną i geosyntetykami, 
− m (metr) ułoŜonego ścieku z elementów prefabrykowanych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowłókniną i 
geosyntetykami obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− ew. pielęgnacja spoin, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 Cena 1 m ułoŜonego ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− ew. wykonanie koryta, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− ułoŜenie prefabrykatów, 
− pielęgnacja spoin, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1.   PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
  4.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 
  5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
  6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
  8.   PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
  9.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
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12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
10.2. Inne materiały 
14.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
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D-06.02.01 - PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
przepustów pod zjazdami. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji pn:  
„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA OD KM 1+789,90 do km 1+834,10 WRAZ 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU  I  BUDOWĄ  MOSTU NA POTOKU STRÓśNIANKA W  KM 2+630,00 , W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA W KM 1+820,00 W MIEJSCOWOŚCI STRÓśNA 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przepustów rurowych pod 
zjazdami na drogi boczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do przeprowadzenia wody małych cieków 
wodnych pod nasypami zjazdów. 
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub Ŝelbetowych. 
1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objętych niniejszą ST, są: 
− prefabrykaty rurowe, 
− kruszywo do betonu, 
− cement, 
− woda, 
− mieszanka pod ławę fundamentową, 
− drewno na deskowanie, 
− materiały izolacyjne, 
− zaprawa cementowa. 
2.3. Prefabrykaty rurowe 
  Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1916. 
  Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach 
powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. 
  Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej  C12/15. 
  Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu. 
2.4. Kruszywa do betonu 
  Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [5]. 
  Kruszywa naleŜy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami 
lub jego frakcjami. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
2.5. Cement 
  Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [7]. 
  NaleŜy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy C30/37. 
  Cement naleŜy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. 
2.6. Woda 
  Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową 
wodę pitną. 
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego 
  Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5].  
2.8. Drewno 
  Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych przepustów powinno spełniać wymagania PN-
D-96000 [12] i PN-D-95017 [11]. 
2.9. Materiały izolacyjne 
  Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych moŜna stosować: 
− emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej, 
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8], 
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10], 
− papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej, 
− wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną - za zgodą InŜyniera. 
2.10. Zaprawa cementowa 
  Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niŜszej niŜ M 12 i spełniać wymagania PN-B-14501 [6]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania przepustów 
  Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− koparek, 
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− betoniarek, 
− dozowników wagowych do cementu, 
− sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
  Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w ST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
− odwodnienia, 
− czasowego przełoŜenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie wykonywany przepust, 
− wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
− innych robót podanych w dokumentacji projektowej i ST. 
5.3. Wykop 
  Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych   i ławę fundamentową powinien być dostosowany do 
wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. 
  Wykop naleŜy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić do wykonywania przepustu. 
5.4. Ława fundamentowa pod przepust 
  Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
  JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa moŜe być wykonana: 
− z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie”, 
− z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13]. 
  Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
− dla wymiarów w planie        ± 5 cm, 
− dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 
5.5. Układanie prefabrykatów rurowych 
  Układanie rur betonowych lub Ŝelbetowych naleŜy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur naleŜy wypełnić zaprawą cementową 
wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez InŜyniera. 
5.6. Ścianki czołowe 
  Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” naleŜy wykonać wg PN-B-06251 [3]. 
  Betonowanie naleŜy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niŜ B-30. 
  Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, naleŜy zagruntować przez: 
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
− smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
5.7. Zasypka przepustów 
  Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) naleŜy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby 
Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją  -20%, +10%. 
  Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 
5.8. Umocnienie wlotów i wylotów 
  Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. 
  W zaleŜności od materiału uŜytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z ST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów 
i ścieków”. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści wykonywanych robót 
  Kontrolę jakości robót naleŜy wykonać zgodnie z ST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi” pkt 6, oraz ST. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
− wykonanie deskowania i rozebranie, 
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− montaŜ konstrukcji przepustu, 
− betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki czołowej, 
− wykonanie izolacji, 
− wykonanie zasypki i zagęszczenie, 
− umocnienie wlotów i wylotów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
  1.    PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z betonu 
  2.    PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
  3.    PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  4.    PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód gruntowych 
  5.    PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
  6.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.    PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
  8.    PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
  9.    PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.    PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
11.    PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
12.    PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
13.    PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego  cementem. 
14.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15.    BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
16.    BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
17.    BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych 
18.   BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych   i Ŝelbetowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze  
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D-08.05.01 - ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków 
z prefabrykowanych elementów betonowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji pn:  
„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA OD KM 1+789,90 do km 1+834,10 WRAZ 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU  I  BUDOWĄ  MOSTU NA POTOKU STRÓśNIANKA W  KM 2+630,00 , W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA W KM 1+820,00 W MIEJSCOWOŚCI STRÓśNA 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
− ścieków terenowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ściek przykrawęŜnikowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do 
projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 
1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni, na których 
zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp. 
1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem słuŜący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni 
jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Beton na ław ę 
 Beton na ławę pod krawęŜnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2].  
2.3. Kruszywo do betonu 
 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 
2.4. Cement 
 Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5]. 
 Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 
2.5. Woda 
 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 
2.6. Piasek 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 
2.7. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 
 Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków przykrawęŜnikowych, międzyjezdniowych lub terenowych, 
powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, uŜytych do wykonania ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 Do wykonania prefabrykatów naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. 
 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu. 
 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
 Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
− - na długości   ± 10 mm, 
− - na wysokości i szerokości ± 3 mm. 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłoŜu utwardzonym i dobrze odwodnionym. 
2.9. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [8]. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
− - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− - wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7]. 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku 
umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę. 
5.3. Wykop pod ław ę 
 Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawęŜnika naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [1]. JeŜeli dokumentacja 
projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawęŜnik jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między 
jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla 
ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 
5.4. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 
5.4.1. Ława betonowa 
 Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŜna stosować ławy z betonu klasy B-15 i klasy B-10. 
 Wykonanie ławy betonowej podano w ST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
5.4.2. Ława Ŝwirowa 
 Wykonanie ławy Ŝwirowej podano w ST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
5.5. Ustawienie kraw ęŜników 
 Ustawienie krawęŜników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową oraz z postanowieniami według ST D-
08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 
 Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru 
wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 
 Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie Ŝwirowej 
naleŜy wypełnić Ŝwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy betonowej. 
 JeŜeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to połączenie 
prefabrykatu z jezdnią naleŜy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop naleŜy wypełnić piaskiem lub 
Ŝwirem i starannie zagęścić. 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić 
wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Zakres badań 
 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów naleŜy sprawdzać: 
− - wykop pod ławę, 
− - gotową ławę, 
− - ustawienie krawęŜnika, 
− - wykonanie ścieku. 
6.3.2. Wykop pod ławę 
 NaleŜy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.3. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 
 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) a) linia ławy w planie, która moŜe się róŜnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na kaŜde 100 m ławy, 
b) b) niweleta górnej powierzchni ławy, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy, 
c) c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje 
wynoszą dla: 
− - wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
− - szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
− - równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłoŜoną czterometrową łatą. 
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawęŜnika 
 Przy ustawianiu krawęŜnika, badaniu podlegają: 
a) a) linia krawęŜnika w planie, która moŜe się róŜnić o ± 1 cm od linii projektowanej na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) b) niweleta krawęŜnika, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) c) równość górnej powierzchni krawęŜnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m długości, która moŜe 
wykazywać prześwit nie większy niŜ 1 cm pomiędzy powierzchnią krawęŜnika a przyłoŜoną czterometrową łatą, 
d) d) wypełnienie spoin, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach ustawionego krawęŜnika, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie 
badanej spoiny, 
e) e) szerokość spoin, sprawdzana na kaŜdych 10 metrach ustawionego krawęŜnika, która nie moŜe być większa od 1 cm. 
6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 
 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) a) niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde 100 m wykonanego ścieku, 
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b) b) równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m długości, która moŜe wykazywać 
prześwit nie większy niŜ 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 
c) c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest 
całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
d) d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o ± 1 cm. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− - wykop pod ławę, 
− - wykonana ława, 
− - wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 
− - prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− - dostarczenie materiałów, 
− - wykonanie wykopu pod ławy, 
− - wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 
− - wykonanie ławy (betonowej, Ŝwirowej), 
− - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− - ustawienie krawęŜników z wypełnieniem spoin, 
− - ułoŜenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
− - zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
− - zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawęŜnika, 
− - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. 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-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
11. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 
12. 12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987. 
13. 13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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M-20.01.09 - SCHODY  ROBOCZE  NA  SKARPIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem 
schodów skarpowych przy obiektach inŜynierskich. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji pn:  
„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA OD KM 1+789,90 do km 1+834,10 WRAZ 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU  I  BUDOWĄ  MOSTU NA POTOKU STRÓśNIANKA W  KM 2+630,00 , W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA W KM 1+820,00 W MIEJSCOWOŚCI STRÓśNA 
 1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy  wykonaniu prefabrykowanych schodów  przeznaczonych dla słuŜby 
utrzymaniowej, połoŜonych na skarpach w pobliŜu obiektów inŜynierskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
SI

ρ
ρ=

 
gdzie: 
 ρd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12 [5], w gramach na centymetr sześcienny, 
 ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481:1988 [6], w gramach na centymetr sześcienny. 
1.4.2. Schody - konstrukcja budowlana umoŜliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne powiązanie róŜnych poziomów w sposób 
dostosowany do warunków ruchu pieszego.  
1.4.3. Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących po sobie stopni o jednakowych wysokościach i 
odpowiednich szerokościach uŜytkowych, stanowiących połączenie komunikacyjne dla dwóch róŜnych poziomów.    
1.4.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu róŜnych poziomów. 
1.4.5. Balustrada - pionowa przegroda o konstrukcji i wysokości zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zakończona górną poręczą. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.  
2.2. Materiały do wykonania schodów  
NaleŜy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i ST. JeŜeli w dokumentacji projektowej, ani w ST nie przewidziano inaczej do 
wykonania schodów skarpowych moŜna stosować materiały, jak poniŜej. 
2.2.1. Stopnie prefabrykowane 
2.2.1.1. Beton i jego składniki 
Stopnie prefabrykowane powinny być wykonane z betonu klasy B30 wg PN-B-06250:1988 [7].  
Do wykonania betonu na stopnie powinny być stosowane materiały:  
a) cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny klasy co najmniej 42,5 wg PN-EN 197-1:2002 [9], 
b) kruszywo marki nie mniejszej niŜ symbol liczbowy klasy betonu i odpowiadające wymaganiom PN-B-06712:1986 [10]  dla kruszyw 
mineralnych, 
c) woda zarobowa do betonu spełniająca wymagania PN-EN 1008:2004 [11], 
d) ewentualnie domieszki do betonu.  Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić Polską Normę, aprobatę techniczną 
wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatę techniczną oraz atest producenta. 
Beton w stopniach powinien spełniać wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania dla betonu  
Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań według 
1 Klasa betonu - B30 PN-B-06250:1988 [7] 
2 Nasiąkliwość % ≤5,0 PN-B-06250:1988 [7] 
3 Wodoprzepuszczalność - W6 PN-B-06250:1988 [7] 
4 Mrozoodporność - F100 PN-B-06250:1988 [7] 
5 Ścieralność na tarczy Boehmego mm ≤3,5 PN- B-04111:1984 [12] 
2.2.1.2. Stal 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej do zbrojenia stopni moŜna stosować stal klasy  A-IIIN wg ST M-12.01.00 [3].  
2.2.1.3. Elementy prefabrykowane stopni 
Powierzchnie stopni powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor 
powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, a struktura zwarta. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów Ŝelbetowych nie powinny przekraczać wartości: 
– wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi: 3 mm, 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy - liczba max. 3, długość max. 20 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów naleŜy dokonywać zgodnie z  PN-B-10021:1980 [13]. 
2.2.2 ObrzeŜa betonowe 
ObrzeŜa betonowe o wymiarach 6 × 20 × 75 cm, gatunku 1-go powinny być wykonane z betonu klasy B30 i spełniać wymagania zawarte w 
pkcie 2.2.1.1. 
KaŜda dostarczona partia obrzeŜy betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta i deklarację zgodności. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy: 
− na długości ± 8 mm,  
− na szerokości i wysokości ± 3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy:  
− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm, 
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne (ścieralne)- niedopuszczalne. 
− szczerby i uszkodzenia krawędzi ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba max.: 2, 
- długość max.: 20 mm, 
- głębokość max.: 5 mm.  
Materiały do wykonania podsypki i wypełnienia spoin między elementami obrzeŜy: 
− na podsypkę naleŜy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 
1 wg PN-B-11113:1996 [14] i cementu portlandzkiego klasy 32,5 N, odpowiadającego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9], 
− woda powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004 [11], 
− do wypełniania spoin naleŜy stosować zaprawę cementowo-piaskową 1:4, 
− materiały do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin: cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002 [9], piasek wg PN-B-06711:1979 
[8], woda wg PN-EN 1008:2004 [11]. 
2.2.3. Ława Ŝwirowa  
świr na ławę Ŝwirową powinien spełniać wymagania PN-B-11111:1996 [15]. 
2.2.4. Ława Ŝwirowo-cementowa 
 NaleŜy stosować mieszankę cementu i Ŝwiru w stosunku 1:4 ze Ŝwiru spełniającego wymagania PN-B-11111:1996 [15] i cementu 
portlandzkiego klasy 32,5 N, odpowiadającego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9]. 
Woda powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004 [11]. 
2.2.5. Balustrada 
Balustrada powinna być wykonana z rur o średnicy 35 mm ze stali R35, wg PN-H-74219:1990 [16] lub  równowaŜnej wg PN-EN 10025-2:2007 
[17]. 
Elementy stalowe balustrad powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z ST i dokumentacją projektową. W przypadku stosowania 
ocynkowania ogniowego powinno ono być wykonane zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 [19].  Słupki balustrad powinny być ocynkowane do 5 
cm poniŜej poziomu zakotwienia w betonie. JeŜeli dokumentacja projektowa tak zakłada, elementy balustrad powinny być dodatkowo pokryte 
powłokami malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo naleŜy stosować jeden z systemów podanych w tablicy 2. 
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Tablica 2. Systemy powłok malarskich na powierzchni ocynkowanej ogniowo 
Nr systemu Powłoka gruntowa Powłoka międzywarstwowa Powłoka nawierzchniowa Grubość całkowita suchych powłok 

(µm) 
C1 PVC PVC PVC 160 ÷ 400 
C2 AY AY AY 160 ÷ 400 
C3 EP EP PUR 

AY 
PS 

160 ÷ 320 

gdzie: 
EP - farby epoksydowe, 
PUR - farby poliuretanowe, 
AY - farby akrylowe alifatyczne, 
PS - farby hybrydowe polisiloksanowe. 
2.2.6. Fundamenty balustrady 
Fundamenty naleŜy wykonać z betonu B30, chyba Ŝe dokumentacja projektowa podaje inaczej, spełniającego wymagania podane w tablicy 1. 
Powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem powinny być pokryte izolacją cienką, spełniającą wymagania ST M-15.01.02 [4]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do zagęszczenia podsypki moŜna stosować: 
− ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratory samobieŜne, 
− płyty ubijające, 
− ręczny sprzęt do wykonania wykopów pod fundamenty poręczy.  
Sprzęt do wykonania robót betonowych powinien odpowiadać wymaganiom ST  M-13.01.00 [2]. Sprzęt do wykonania izolacji cienkiej  
powinien odpowiadać wymaganiom ST  M-15.01.02 [4]. 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem do natryskowego lub ręcznego nakładania powłok malarskich. Do układania stopni 
prefabrykowanych Wykonawca powinien dysponować Ŝurawiem o odpowiednim udźwigu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt  4. 
4.2. Transport materiałów   
Elementy prefabrykowane mogą być transportowane po osiągnięciu przez beton 80% projektowej wytrzymałości, dowolnym środkiem 
transportu zaakceptowanym przez InŜyniera, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.   
Prefabrykaty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i 
przekładek.  
Transport mieszanki betonowej do wykonania fundamentów balustrady  powinien odpowiadać wymaganiom ST  M-13.01.00 [2], pkt. 4. 
Transport materiałów do wykonania izolacji cienkiej fundamentów powinien odpowiadać wymaganiom ST M-15.01.02 [4], pkt 4. 
Transport elementów balustrady moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu, przy zabezpieczeniu przed uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej. Transport kruszyw powinien odbywać się z zabezpieczeniem kruszyw przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i 
zmieszaniem z innymi frakcjami.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.  
5.2. Zasady wykonywania robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− roboty przygotowawcze, 
− ułoŜenie podbudowy pod schody, 
− ułoŜenie stopni prefabrykowanych, 
− wykonanie obrzeŜa, 
− wykonanie balustrady, 
− roboty wykończeniowe. 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy: 
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
5.4. Wykonanie koryta pod schody  
Roboty naleŜy rozpocząć od wykonania koryta pod ławę Ŝwirową i ławę Ŝwirowo-cementową pod stopień podwalinowy.  Dno koryta naleŜy 
zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is  ≥ 1,0 wg Proctora. Wymiary koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±1 
cm. Równość podłoŜa naleŜy sprawdzać łatą 4-metrową – prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1 cm. 
5.5. UłoŜenie ławy pod schody 
Ławę Ŝwirową i Ŝwirowo-cementową rozściela się na podłoŜu przygotowanym, jak w pkcie 5.4. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość ławy (podsypki) powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm, a wymagania 
dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.2.3 i 2.2.4. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę Ŝwirowo-cementowo przygotowuje się w betoniarkach, a następnie układa się na uprzednio zwilŜonym podłoŜu. 
5.6. UłoŜenie stopni prefabrykowanych   
Stopnie prefabrykowane mogą być wykonane na budowie lub w wytwórni. W kaŜdym przypadku powinny spełniać wymagania pktu 2.2.1. 
Stopnie naleŜy układać na zwilŜonej ławie Ŝwirowej lekko ubijając, zachowując ostroŜność, aby nie uszkodzić ich powierzchni. 
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5.7. Wykonanie obrze Ŝa 
ObrzeŜa o wymiarach 20 × 6 × 75 cm naleŜy ustawiać w uprzednio wykonanym korycie na podsypce (ławie) cementowo-piaskowej wg pktu 
2.2.2 grubości 5 cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeŜy gruntem i ubijając go. Przed zalaniem spoin zaprawą naleŜy je oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi elementami powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po 
ułoŜeniu elementów betonowych, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania pktu 2.2.3. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Przed 
rozpoczęciem układania zaprawy elementy betonowe powinny być oczyszczone i dobrze zwilŜone wodą. Zaprawa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z elementami betonowymi.  
Po wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową powierzchnię obrzeŜy naleŜy starannie oczyścić. W kilka godzin po wypełnieniu spoin 
naleŜy pokryć wykonane obrzeŜe warstwą piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm, polać wodą i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 do 
10 dni, po czym naleŜy oczyścić z piasku.  
5.8. Wykonanie balustrady  
5.8.1. Wymagania ogólne 
Słupki balustrady będą mocowane w fundamentach betonowych. Wykonanie robót betonowych powinno być zgodne z ST M-13.01.00 [2]. 
Boczne i górne powierzchnie fundamentów naleŜy zabezpieczyć izolacją cienką wg ST  M-15.01.02 [4]. 
5.8.2. Ocynkowanie ogniowe 
 Zabezpieczenie antykorozyjne, w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych balustrady, powinno być wykonane zgodnie z 
wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 [19], w wytwórni. Na placu budowy, przed przystąpieniem do spawania naleŜy usunąć powłokę 
cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów naleŜy w miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej przez 
ręczne nałoŜenie kilku warstw farby cynkowej, aŜ do uzyskania o 30 µm więcej niŜ grubość pierwotnej powłoki. NaleŜy równieŜ uzupełnić 
ubytki powłoki cynkowej powstałe w czasie transportu i montaŜu, zgodnie z zaleceniami InŜyniera. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa tak podaje, elementy balustrady naleŜy dodatkowo pokryć farbami. Powłoki cynkowe zanurzeniowe nie 
wymagają uszczelniania, powinny być jednak stosowane specjalne systemy malarskie, które mają dobrą przyczepność do tego typu 
powierzchni (wg  tablicy 2). 
5.8.3. Przygotowanie powierzchni ocynkowanej ogniowo do nakładania farb 
 Miejsca uszkodzeń powłok metalowych naleŜy zabezpieczać farbami, które są zawiesiną zmikronizowanego cynku w Ŝywicy 
węglowodorowej (powyŜej 99,5% wagowo cynku w suchej powłoce).  
 Zapewnienie trwałości powłok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo moŜna uzyskać: 
1) malując powierzchnie w wytwórni po usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie jej wytwarzania, naleŜy nanosząc wtedy warstwę 
gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubości powłoki 50÷80 µm 
2) dokładnie przygotowując powierzchnię cynku przed malowaniem i nanosząc powłoki malarskie na czystą uszorstnioną powierzchnię. 
Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem moŜe być wykonane przez: 
1) mycie wodą pod ciśnieniem (max. 10 MPa - ewentualnie z dodatkiem NaOH lub   amoniaku do lekko alkalicznej wartości pH i spłukiwanie 
wodą), 
2) mycie rozpuszczalnikami organicznymi, 
3) delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego ścierniwa, 
4) zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powłoki wiąŜącej. 
JeŜeli producent farb, ani ST nie przewidują inaczej, jako metodę przygotowania powierzchni zaleca się metodę umycia powierzchni wodą 
pod ciśnieniem i delikatne omiecenie ścierniwem 0,4÷0,6 mm z przewagą  drobnych frakcji pod kątem nie większym niŜ 60°C. Nale Ŝy zwracać 
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym powłoki cynkowej. PoniewaŜ na przygotowanej w ten sposób powierzchni tworzą się szybko tlenki cynku, 
naleŜy przeprowadzać te prace w dobrych warunkach pogodowych (temperatura powyŜej 10°C i wilgotno ści poniŜej 70%) i moŜliwie szybko 
(koniecznie tego samego dnia) nanosić powłoki malarskie.  
5.8.4. Warunki nakładania farb 
Podczas schnięcia i utwardzania powłok malarskich  naleŜy zapewnić warunki otoczenia zgodnie z kartami technicznymi produktu.  
Podczas wykonywania kaŜdej kolejnej powłoki konieczne jest: 
1) przestrzeganie czasu nałoŜenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb, 
2) sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu i ewentualne usunięcie zabrudzenia. 
JeŜeli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuŜsza niŜ zalecana w karcie technicznej danej farby lub dłuŜsza niŜ 1 miesiąc dla powłok 
epoksydowych (jeśli producent nie zaleca inaczej), powierzchnię przed nakładaniem kolejnej warstwy naleŜy uszorstnić poprzez omiecenie 
drobnym ścierniwem (frakcji 0,4÷0,8 mm z przewagą frakcji drobnej; kąt czyszczenia nie większy niŜ 60°). Nie dopuszcza si ę uaktywniania 
powierzchni substancjami chemicznymi zagraŜającymi środowisku (np. rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory aromatyczne).  
Jeśli dokumentacja projektowa, ani ST nie podają inaczej, w  wytwórni powinny zostać naniesione wszystkie powłoki zabezpieczenia 
antykorozyjnego z wyjątkiem powłoki ostatniej, której naniesienie jest przeniesione na budowę. Wykonawca powinien zaopatrzyć się w 
dostateczną ilość farby nawierzchniowej, aby z tej samej szarŜy farby moŜna było dokonywać poprawek na budowie.   
5.8.5. Nakładanie kolejnych powłok farb 
Warstwę gruntującą naleŜy nakładać na odpowiednio przygotowaną ocynkowaną powierzchnię - suchą, pozbawioną produktów korozji, soli, 
tłuszczu i kurzu. Zaleca się nakładać farbę natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym.   
Spoiny i kraw ędzie powinny by ć dokładnie pokryte farb ą gruntuj ącą, a przy kraw ędziach, przeznaczonych do pó źniejszego 
spawania nale Ŝy pozostawi ć nie pomalowane pasy szeroko ści 50 mm. Pasy te powinny w czasie transportu by ć chronione przy 
zastosowaniu:  
– spawalnego primera, który zapewni tymczasow ą ochron ę na okres przynajmniej 12 miesi ęcy. Środek ten powinien by ć 
kompatybilny z innymi stosowanymi primerami, lub 
– primera natryskiwanego (grubość warstwy około 20 mikronów), usuwanego przed spawaniem, 
– papieru. 
Drugą warstwę (międzywarstwę) moŜna nakładać po upływie czasu zalecanym przez producenta, w zaleŜności od temperatury otoczenia, 
wilgotności powietrza i rodzaju farby (zwykle w temp. 20°C w ynosi on 2 godz.).   
Przed ułoŜeniem drugiej warstwy farby naleŜy przeprowadzić ewentualne, zalecane przez producenta farb przygotowanie powierzchni np. 
przez ponowne umycie konstrukcji i ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne. Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu 
i soli. Farbę naleŜy nakładać natryskiem bezpowietrznym. Temperatura farby w trakcie nakładania powinna wynosić co najmniej 150C. 
Warstwę nawierzchniową moŜna nakładać po upływie czasu podanego przez producenta systemu ( w temp. 200C wynosi on zwykle 8 godz.).  
Po przetransportowaniu balustrady, rozładowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe pokryte międzywarstwą powinny zostać umyte i 
pokryte warstwą nawierzchniową. JeŜeli upłynął dopuszczalny, przez producenta farb, okres między nałoŜeniem międzywarstwy i warstwy 
nawierzchniowej, międzywarstwę naleŜy poddać obróbce zaleconej przez producenta systemu malowania. 
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Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej InŜynier powinien odebrać wcześniej ułoŜone warstwy i zlecić ewentualne, konieczne naprawy. 
Uszkodzenia, niedomalowania i złącza naleŜy uzupełnić tym samym, jak w wytwórni, systemem powłokowym. Warunki aplikacji, jak i 
sezonowanie farb muszą być zgodne z wymaganiami producenta. Jeśli międzywarstwa nie wymaga naprawy powierzchnię naleŜy 
przygotować do nakładania warstwy nawierzchniowej w sposób następujący: 
– całą powierzchnię naleŜy umyć wodą, aby usunąć zabrudzenia, zatłuszczenia i zanieczyszczenia jonowe (najlepiej ciepłą wodą z 
dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a następnie spłukać czystą wodą), 
– przygotować powierzchnię do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb (uszorstnienie powierzchni itd.).  
Warstwę nawierzchniową naleŜy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną zanieczyszczeń, wolną od tłuszczu i kurzu. Zaleca się 
stosowanie natrysku bezpowietrznego. Czas schnięcia farby w temp. 20°C wynosi około 3÷8 godz., czas  pełnego utwardzenia powłoki 7 dni. 
Na budowie malowanie naleŜy zakończyć na godzinę (w temp. 20°C) przed zachodem sło ńca. UmoŜliwi to wyschnięcie powłoki przed 
osadzeniem się wieczornej rosy. Powłoka, w określonym przez producenta okresie utwardzania, musi być zabezpieczona przed nadmierną 
wilgocią. 
5.9. Roboty wyko ńczeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych naleŜą prace związane z 
dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkowe. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6.  
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z 
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub przez InŜyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Kontrola wykonania schodów 
6.3.1. Kontrola materiałów 
Materiały naleŜy kontrolować na podstawie atestów i aprobat technicznych na zgodność z pktem 2 niniejszej ST. Kontrola materiałów polega 
na sprawdzeniu ich aprobat technicznych i atestów na zgodność z wymaganiami ST pkt 2. 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania koryta i podsypki pod schody 
Po wykonaniu koryta naleŜy sprawdzić spełnienie następujących wymagań: 
− stopień zagęszczenia podłoŜa gruntowego w dnie koryta  nie powinien być mniejszy niŜ 1,0 określony zgodnie z  pktem 1.4.1, 
− wymiary koryta nie powinny róŜnić się od projektowanych o więcej niŜ ± 1 cm, 
− stopień zagęszczenia podsypki nie powinien być mniejszy niŜ 1,0 określony zgodnie z pktem 1.4.1, 
− grubość podsypki naleŜy wykonać z tolerancją ±1 cm, 
− równość powierzchni podsypki kontrolowana łatą 3 metrową nie moŜe wykazywać największego zagłębienia pod  łatą 1 cm, 
− dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku podsypki nie moŜe przekraczać  0,5 %. 
6.3.3. Sprawdzenie ułoŜenia stopni 
Sprawdzenie ułoŜenia stopni obejmuje: 
− konstrukcję ułoŜonych schodów, która nie powinna odbiegać od projektowanej linii o więcej niŜ 0,5%, 
− rzędne wierzchu stopni (mierzone dla 3 stopni w kaŜdym biegu), które nie mogą róŜnić się od projektowanych o więcej niŜ 0,5 cm. 
6.3.4. Sprawdzenie ułoŜenia obrzeŜy 
Sprawdzenie ułoŜenia obrzeŜy betonowych obejmuje:  
− odchylenie linii obrzeŜy w planie, które nie moŜe wynieść więcej niŜ 0,5%, 
− odchylenie niwelety - max. ± 0,5%, 
− równość górnej powierzchni obrzeŜy z tolerancją prześwitu pod łatą 3-metrową ≤ 0,5 cm, 
− dokładność wypełnienia spoin z tym, Ŝe spoiny powinny być wypełnione co najmniej na 3/4 grubości elementów.  
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości ok. 10 cm i zbadanie głębokości 
wypełnienia spoiny. W tych samych miejscach naleŜy zbadać szerokość spoiny - powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
6.3.5. Sprawdzenie wykonania fundamentów  balustrady 
Sprawdzenie wykonania fundamentów pod balustradę powinno odpowiadać wymaganiom   ST M-13.01.00 [2]. 
Sprawdzenie wykonania izolacji cienkiej powinno odpowiadać wymaganiom   ST M-15.01.02 [4]. 
6.3.6. Sprawdzenie ochrony antykorozyjnej stalowych elementów balustrady 
6.3.6.1. Sprawdzenie ocynkowania ogniowego 
Wykonanie ocynkowania ogniowego elementów stalowych balustrady naleŜy sprawdzić zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 [19].  
6.3.6.2. Kontrola malowania balustrady 
Kontrola przygotowania powierzchni do malowania obejmuje: 
a) wizualną ocenę stanu powierzchni obejmującą sprawdzenie suchości, braku zapyleń i zanieczyszczeń olejami i smarami, 
b) kontrolę odtłuszczenia przez zbadanie powierzchni zgodnie z ISO/DIS 8502-7 [18], która powinna wykazywać brak zatłuszczenia, 
c) badanie skuteczności odpylenia, przez sprawdzenie stopnia zapylenia, który po zbadaniu zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000 [21] 
powinien być nie wyŜszy niŜ 3,  
d) kontrolę zanieczyszczeń jonowych (w przypadkach wątpliwych) przez zbadanie poziomu zanieczyszczeń jonowych, zgodnie z PN-EN 
ISO 8502-9:2002 [22], który powinien wynosić poniŜej 15 mS/m. 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności uŜytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego 
oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeŜo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu 
schnięcia i aklimatyzacji powłok. Rozpoczynając nanoszenie powłok, a takŜe przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów naleŜy na 
bieŜąco kontrolować grubość nakładanej warstwy mierząc jej grubość na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 [20] 
metoda 7B. NaleŜy kontrolować tzw. wyrabianie, czyli pogrubienie powłoki wykonywane po wyschnięciu naniesionej powłoki na krawędziach,  
szczelinach, spoinach. Do „wyrabiania” naleŜy stosować farbę w innym kolorze niŜ kolor danej powłoki.  
Przy sprawdzeniu jakości wykonanej powłoki: 
a) Wykonawca wykaŜe, Ŝe poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie z przedmiotowymi normami, dokumentacją 
projektową i ST: po zagruntowaniu, po wykonaniu międzywarstwy, przed wysyłką z warsztatu oraz po wykonaniu warstwy nawierzchniowej, 
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b) jakość powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: wygląd zewnętrzny powłoki (ocenę niedomalowań, zacieków, wtrąceń, 
zmarszczeń, cofania się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi pęcherzami, spękań, skórki pomarańczowej, 
suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru z projektowanym), grubość powłok, przyczepność powłok oraz twardość powłoki. 
Ocenę poszczególnych czynników jakości powłoki wykonuje się następująco: 
a) Wygląd zewnętrzny powłoki 
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości  0,5 ÷ 1,0 m od 
powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje się obszar w kształcie kwadratu o boku 10 cm, dobrze widoczny z odległości 0,5 ÷ 1,0 m. 
NaleŜy przyjąć 5 miejsc obserwacji.  Powłoki pośrednie nie powinny wykazywać wad niedopuszczalnych, tzn.: 
− grubych zacieków w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, 
− grubych zacieków kończących się kroplami farby, 
− skórki pomarańczowej i kraterów wynikających z podnoszenia się pokrycia, 
− kraterów przebijających powłokę do podłoŜa, 
− duŜych spęcherzeń, 
− zmarszczeń, spękań wgłębnych, 
− spękań deseniowych. 
Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie powierzchni. 
Dla powłoki nawierzchniowej wymagana jest klasa II wyglądu powłoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa III na maksymalnie 30% 
miejsc obserwacji (wg tablicy 3) 
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Tablica 3. Klasy jakości powłok malarskich 
Wady powłoki Klasa II Klasa III 

Zmiana koloru i odcienia Kolor zgodny z kartą kolorów; nieznaczna zmiana 
odcienia na zaciekach 

Kolor zgodny z kartą kolorów; nieznaczne róŜnice w 
odcieniu 

Zanieczyszczenia mechaniczne Pojedyncze zanieczyszczenia wmalowane w 
powłokę lub osadzone w warstwie 
nawierzchniowej 

Zanieczyszczenia w formie pojedynczych zgrupowań, 
których powierzchnia nie przekracza 1 cm2 

Zacieki Nieznaczne zacieki uwidaczniające się jedynie 
zmianą odcienia powłoki 

Małe, płaskie, niekończące się kroplami farby 

Ukłucia igłą, kratery Pojedyncze ukłucia igłą Dość liczne ukłucia igłą, pojedyncze kratery   
Zmarszczenia, spęcherzenia, 
skórka pomarańczowa, spękania 
powierzchniowe 

Bardzo nieznaczne drobne zmarszczenia, 
niedopuszczalne spękania, skórka pomarańczo-
wa i spęcherzenia 

Drobne zmarszczenia, nieznaczna skórka 
pomarańczo-wa, niedopuszczalne spękania i 
spęcherzenia 

b)  Grubość powłoki 
Pomiar naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008 [20]. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać 
wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało nie niŜszą od wartości nominalnej, a najwyŜej 10% pomiarów moŜe mieć wartość co 
najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie moŜe być większa od dwukrotnej grubości nominalnej, lecz nie większa niŜ 600 
µm. Liczbę punktów pomiarowych naleŜy określić zgodnie z  PN-EN ISO 2808:2008[20]. 
c)  Przyczepność powłoki 
Przyczepność powłok badana metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISSO 4624:2004 [23] powinna wynosić nie mniej niŜ 5 MPa. Po 
dokonaniu pomiaru kaŜdą z wymienionych metod, naleŜy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tym samym systemem lakierowym, który 
stosowano uprzednio przy malowaniu. NaleŜy przyjąć  5 punktów pomiarowych. 
d)  Twardość powłoki 
     Twardość powłoki badana wg PN-ISO 15184 [24] powinna >1H. 
6.3. 7. Kontrola montaŜu balustrady 
Dopuszczalne odchyłki montaŜu balustrad wynoszą: 
− odchylenie słupka od pionu ± 0,5%, 
− odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi schodów ± 0,5 cm, 
− odchyłka od prostoliniowości wykonanej balustrady 0,5%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  jest m (metr) wykonania schodów skarpowych.  
Długość schodów mierzy się po skarpie nasypu od początku stopnia podwalinowego do końca stopnia najwyŜej połoŜonego. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− równość i stopień zagęszczenia podłoŜa gruntowego, 
− ułoŜenie ławy Ŝwirowej,  
− wykonanie fundamentów balustrady. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej ST. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup, transport i składowanie materiałów i wszystkich innych czynników produkcji,  
− wykonanie i rozbiórkę urządzeń pomocniczych, 
− wykonanie koryta pod schody, 
− wykonanie ław Ŝwirowej i Ŝwirowo-cementowej, 
− montaŜ prefabrykowanych stopni i obrzeŜy, 
− wykonanie balustrady stalowej (w tym wykonanie fundamentów dla balustrady i zabezpieczenie izolacją cienką, wykonanie i naprawa 
powłoki antykorozyjnej balustrady),  
− wykonanie badań kontrolnych wg pktu 6, 
− oczyszczenie terenu robót z usunięciem nadmiaru gruntu i odpadów poza pas drogowy. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje równieŜ: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne   
  1.     D-M-00.00.00       Wymagania ogólne 
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  2.     M-13.01.00        Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym 
  3.     M-12.01.00        Stal zbrojeniowa  
  4.     M-15.01.02        Izolacja powłokowa asfaltowa układana „na zimno” 
10.2. Normy 
  5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 
  6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
  7. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
  8. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
  9 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

uŜytku 
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
12. PN-B-04111:1984 Materiały kamienne – oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
13. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
14. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
15. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
16. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
17. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
18. ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Część 7: MoŜliwe do stosowania w 
warunkach terenowych analityczne metody oznaczania olejów i smarów 

19. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 
Wymagania i badania 

20. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
21. PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na 
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą 
samoprzylepną) 

22. PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Badania słuŜące do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda 
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie 

23. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
24. PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Sprawdzenie twardości metodą ołówkową 
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11. ZAŁĄCZNIK 
PRZYKŁADY  PREFABRYKOWANYCH  SCHODÓW 

NA  SKARPIE  W  POBLIśU  OBIEKTU  MOSTOWEGO 
Rysunek 1. Lokalizacja schodów na skarpie przy obiekcie mostowym 
Wymiary w mm 

 
 
 
Rysunek 2. Rysunek konstrukcyjny schodów 
Wymiary w mm 
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Rysunek 3. Poręcz przy schodach 
Wymiary w cm 
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M-20.01.11g - UMOCNIENIE STOśKÓW  PRZYCZÓŁKÓW BRUKOWCEM 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia 
stoŜków przyczółków i skarp przy drogowych obiektach inŜynierskich.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji pn:  
„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA OD KM 1+789,90 do km 1+834,10 WRAZ 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU  I  BUDOWĄ  MOSTU NA POTOKU STRÓśNIANKA W  KM 2+630,00 , W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA W KM 1+820,00 W MIEJSCOWOŚCI STRÓśNA 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem umocnienia stoŜków 
przyczółków i skarp przy obiekcie brukowcem na podsypce z kruszywa i warstwie zaprawy cementowo-piaskowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Brukowiec – kamień narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w kształcie nieregularnym i  zaokrąglonych krawędziach. 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd  - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12 [15], w gramach na centymetr sześcienny, 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481:1988 [16], w gramach na centymetr sześcienny. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 2.2. Brukowiec 
Zgodnie z niniejszą ST naleŜy stosować brukowiec ze skał magmowych, osadowych lub przeobraŜonych spełniający wymagania PN-B-
11104:1960 [5]. Dokumentacja projektowa lub ST powinna określić: 
– klasę zastosowanego brukowca, 
– typ brukowca, 
– wielkość brukowca. 
2.2.1. Klasa brukowca 
Wymagania w stosunku do cech fizycznych i wytrzymałościowych  dla brukowca w zaleŜności od jego klasy podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania cech fizycznych i wytrzymałościowych brukowca 
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Badanie wg Klasa 

I II III 
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, 

MPa, nie mniej niŜ 
 
PN-B-04110:1984 [9] 

 
160 

 
120 

 
100 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, cm, nie więcej niŜ PN-B-04111:1984 [6] 0,2 0,4 0,5 
3 Wytrzymałość na uderzenia (zwięzłość), liczba uderzeń, 

nie mniej niŜ 
 
PN-B-04115:1967 [10] 

 
12 

 
8 

 
7 

4 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niŜ PN-B-0401:1967 [7] 0,5 1,0 2,0 
 
5 

 
Odporność na działanie mrozu 

 
PN-B-0402:1967 [8] 

Nie 
bada się 

 
Całkowita 

 
 
 
2.2.2. Typ i wielkość brukowca 
NaleŜy stosować typ brukowca zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 
W zaleŜności od kształtu i sposobu obróbki rozróŜnia się 3 typy brukowca: 
– obrobiony, 
– płytowany, 
– nieobrobiony.  
W zaleŜności od wysokości rozróŜnia się 2 wielkości brukowca: 15 i 18 cm. 
Wymagania w stosunku do cech geometrycznych dla brukowca w zaleŜności od jego typu i wielkości podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania cech geometrycznych brukowca 
Lp. Cecha geometryczna Obrobiony Płytowany Nieobrobiony 

15 18 15 18 15 18 
1 Wysokość „W”, cm 15(+1,-2) 18 (±2) 15 (+1,-2) 18 (±2) 15(+1,-2) 18 (±2) 
2 Pow. górna, cm2 130÷250 160÷360 130÷250 160÷360 Nie bada się 
3 Największa długość krawędzi 1,2 W 1,0 W 1,6 W Nie bada się 
4 Stosunek pola pow. dolnej (stopki) do 

górnej (czoła), nie mniej niŜ 
0,5 0,3 Nie bada się 

5 Odchylenie od równości płaszczyzny 
powierz-chni dolnej w stosunku do 
płaszczyzny górnej, w stopniach, nie 
więcej niŜ 

13 15 Nie bada się 

6 Głębokość wklęśnięcia lub wysokość 
wypuk-łości powierzchni gór-nej, cm, 0,8 1,0 Nie bada się 
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nie więcej niŜ 
7 Głębokość wklęśnięcia lub wysokość 

wypuk-łości powierzchni bocz-nej i 
dolnej, cm, nie więcej niŜ 

0,8 1,0 Nie bada się 

8 Pęknięcia powierzchni Niedopuszczalne 
2.3. Podsypka 
Podsypkę pod brukowiec naleŜy wykonać z kruszywa spełniającego wymagania PN-EN 13043:2004 [11]. Kategorie dla kruszyw powinny być 
określone   w dokumentacji projektowej lub ST.   
2.4. Zaprawa 
Materiały do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej:  
– cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002 [14],  
− piasek wg PN-B-06711:1979 [12], 
− woda wg PN-EN 1008:2004 [13]. 
2.5. Materiały do wykonania podwaliny pod umocnieni e skarpy 
JeŜeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidują inaczej jako podwalinę pod umocnienie skarpy brukowcem moŜna stosować 
fundament wykonany z betonu C15/20  wg ST M-13.02.00 [4] pkt 2  zbrojony stalą A-IIIN  wg ST M-12.01.00 [3], pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Do wykonania robót umocnieniowych naleŜy stosować: 
− równiarki, 
− walce kołowe gładkie i Ŝebrowane, 
− ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratory samobieŜne, 
− płyty ubijające, 
− zagęszczarki wibracyjne (płytowe), 
− sprzęt do wykonania betonu podwaliny stoŜka z betonu C 15/20 - wg ST M-13.02.00 [4], pkt 3, 
− sprzęt do wykonania robót zbrojarskich – wg ST M-12.02.00 [3] pkt 3. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt  4.  
4.3. Transport materiałów do umocnienia powierzchni  skarpy brukowcem 
Brukowiec moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Cement powinien być przechowywany i  transportowany w workach, samochodami krytymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 197-
1:2002 [14]. 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać 
się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 
Transport mieszanki betonowej do wykonania podwaliny stoŜka z betonu C15/20 - wg ST M-13.02.00 [4], pkt 4, a transport stali zbrojeniowej 
wg ST M-12.01.00 [3], pkt 4.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podło Ŝa  
Przed wykonaniem umocnienia stoŜka lub skarpy naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Badanie   wskaźnika zagęszczenia, wg 
pkt 1.4.2 naleŜy wykonywać co najmniej 3 razy na 100 m2 zasypki kaŜdej zagęszczanej warstwy, lecz nie rzadziej niŜ 3 razy dla kaŜdej 
podpory. Wskaźnik zagęszczenia, w zaleŜności od lokalizacji umocnienia,  powinien być zgodny z ST M-11.01.04 [2]. JeŜeli badania kontrolne 
wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 
optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Rzędne wykonanych nasypów i ich spadki powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  Dopuszczalne odchyłki od projektowanych 
rzędnych nie powinny przekraczać ± 2 cm. Odchylenia od załoŜonego spadku nie powinny przekraczać 5%. Nierówność powierzchni 
wykonanego stoŜka lub skarpy (wybrzuszenia i wklęśnięcia) mierzona łatą długości 4 m nie powinna przekraczać ± 5 cm. 
5.3. Umocnienie skarp brukowcem 
Przed  rozpoczęciem wykonywania umocnienia brukowiec powinien zostać przesortowany.   
Układanie brukowca naleŜy poprzedzić wykonaniem podwalin stoŜków (wg ST M-13.02.00 [4], pkt 5 i ST M-12.01.00 [3], pkt 5).  W 
przypadku, gdy dokumentacja projektowa ani ST nie przewidują wykonania podwaliny, naleŜy w pierwszej kolejności, po linii obwodu 
umocnienia, ułoŜyć brukowce największe. 
Podsypkę pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa wg pktu 2.3 o grubości od 10 do 15 cm. Podsypkę z grubszego kruszywa naleŜy układać 
„pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułoŜeniu podsypki naleŜy ją lekko 
uklepać, ale nie ubijać. Na podsypce z kruszywa naleŜy rozłoŜyć warstwę zaprawy cementowo-piaskowej 1:4 o grubości od 3 do 5 cm i 
przystąpić do układania kamieni.   
RóŜnica wysokości dwóch przylegających do siebie kamieni nie powinna przekraczać 2 cm. Brukowiec układa się „pod sznur” naciągnięty na 
palikach na wysokość    2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni umocnienia. Układanie brukowca naleŜy rozpocząć od uprzednio 
wykonanej podwaliny. KaŜdy kamień ustawiony pionowo na sztorc, czołem do góry powinien być osadzony na podsypce najwyŜej do połowy 
wysokości (8÷10 cm) i mocno wbity uderzeniami młotka w górną powierzchnię, tak aby nie wychylał się przy poruszaniu.  Umocnienie 
powinno być ułoŜone ściśle, z przewiązaniem szczelin w obu kierunkach, aby kaŜdy osadzony brukowiec przykrywał szczelinę powstałą 
między dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i był do nich ściśle dosunięty. Przed przystąpieniem do ubijania ułoŜone umocnienie 
powinno być sprawdzone przez InŜyniera pod względem szczelności i jakości wykonania. Następnie umocnienie naleŜy ubić stalowym 
ubijakiem o masie 25-35 kg do projektowanego poziomu. Zamiast ostatniego ubijania moŜe być zastosowanie wałowanie. Przed wałowaniem 
naleŜy usunąć z powierzchni umocnienia luźne ziarna kruszywa.   
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Szczeliny między brukowcami naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:4 wykonaną wg pktu 2.4. W okresie wiązania zaprawy 
powierzchnię bruku naleŜy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z 
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub przez InŜyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji.  
6.3. Wizualne sprawdzenie brukowca 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy sprawdzić czy brukowiec jest przesortowany i czy zastosowano kamienie z jednego gatunku skał.   
6.4. Kontrola przygotowania podło Ŝa do wykonania umocnienia 
NaleŜy kontrolować: 
a)  rzędne skarpy, na której będzie układane umocnienie, przy czym dopuszczalne odchyłki od projektowanych rzędnych nie powinny 
przekraczać ± 2 cm,  
b)  spadki skarpy, na której będzie układane umocnienie, przy czym odchylenia od załoŜonego spadku nie powinny przekraczać 5%,  
c)  równość powierzchni skarpy, przy czym nierówności powierzchni wykonanego stoŜka lub skarpy (wybrzuszenia i wklęśnięcia) mierzona 
łatą długości 4 m nie powinna przekraczać ± 5 cm, 
d)  stopień zagęszczenia, który naleŜy kontrolować zgodnie z ST M-11.01.04 [2], pkt 6 w zaleŜności od lokalizacji umocnienia. 
6.5. Kontrola wykonania podsypki pod umocnienie 
Odchyłka grubości podsypki badana 3-krotnie na kaŜdej dziennej działce roboczej nie powinna przekraczać 1 cm. 
6.6. Kontrola wykonania podwaliny umocnienia skarpy  z betonu C15/20 
Wykonanie podwaliny w deskowaniu naleŜy kontrolować: 
− dla robót betoniarskich wg  ST M-13.02.00 [4], pkt 6, 
− dla robót zbrojarskich wg ST M-12.01.00 [3], pkt 6. 
6.7. Kontrola umocnienia skarp przez obrukowanie  
Kontrola ścisłości ułoŜenia bruku polega na rozebraniu około 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym 
brukowcem. Ścisłość ułoŜenia uwaŜa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie więcej niŜ 
4% powierzchni niezabrukowanej. 
Dokładność ubicia sprawdza się ubijakiem uŜywanym do ubijania bruku. Brukowiec nie powinien wykazywać oznak osiadania pod wpływem 3 
uderzeń ubijaka. 
Rzędne wykonanego umocnienia, kontrolowane raz na kaŜde 100 m2, ale nie rzadziej niŜ 3 razy na stoŜek,  nie powinny róŜnić się od 
projektowanych o więcej niŜ ±2 cm.   
Przestrzenie między wykonanym umocnieniem, a przystawioną 3-metrową łatą brukarską przyłoŜoną w miejscach budzących wątpliwości, ale 
nie rzadziej niŜ 3 razy na stoŜek,  nie powinny przekraczać 2 cm.   
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.   
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) umocnienia stoŜka lub skarpy przy obiekcie brukiem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– równość i stopień zagęszczenia podłoŜa gruntowego, 
– ułoŜenie podsypki i warstwy zaprawy pod umocnienie. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej ST.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa pod umocnienie, 
− dostarczenie materiałów i wszystkich pozostałych środków produkcji, 
− wykonanie podsypki z kruszywa i warstwy zaprawy cementowo-piaskowej, 
− ułoŜenie i ubicie kamieni, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację umocnienia, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
Wykonanie podwaliny pod umocnienie płatne jest wg ST M-13.02.00 [4],  pkt 9 i ST M-12.01.00 [3],  pkt 9.  
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje równieŜ: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych, 
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– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Specyfikacje techniczne   
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. M-11.01.04 Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie nasypów przy obiektach inŜynierskich 
3. M-12.01.00 Stal zbrojeniowa 
4. M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym 
10.2. Normy 
5.  PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
6. PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
7. PN-B-04101:1967 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
 
  8. PN-B-04102:1967 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  9. PN-B-04110:1984 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
10. PN-B-04115:1967 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

uderzenie (zwięzłość) 
11. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

12. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów – Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

14. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku 

15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
16. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

1. Część ogólna. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA OD KM 1+789,90 do km 1+834,10 WRAZ 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU  I  BUDOWĄ  MOSTU NA POTOKU STRÓśNIANKA W  KM 2+630,00 , W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1506K JANKOWA – STRÓśNA - SZALOWA W KM 1+820,00 W MIEJSCOWOŚCI STRÓśNA 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 Zakres obejmuje przebudowę sieci wodociągowej. 

 

1.3. Roboty montaŜowe związane z wykonaniem przebudowy sieci wodociągowej: 

• Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkład, 
• Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych 
• Umocnienie pionowych scian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
• PodłoŜa z kruszyw naturalnych, o grubosci 20˙cm, piasek 
• Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 20 cm 
• Przewierty maszyna do wiercen, rurami Dn˙32˙mm, grunt kategorii III-IV 
• Uszczelnienie konców rur ochronnych, Dn 160˙mm 
• Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległosc do 10˙m, 
• Reczne zasypywanie wykopów liniowych o scianach pionowych, głebokosc do 1.5˙m, 
• Zageszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi 
• DemontaŜ w wykopie rurociagu, do Fi 40 mm 
• Przyłacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi˙32˙mm 
• Zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE 
• Płukanie instalacji wodociagowej, 
• Próba szczelnosci sieci wodociagowych, rurociag do Dn˙100˙mm 
• Dezynfekcja rurociagów sieci wodociagowych, rurociag do Dn˙150˙mm 
• Oznakowanie trasy wodociagu ułoŜonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 
• Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych recznie 
• Wykonanie badania fizykochemicznego wody 

 
1.4. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące. 
Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 
- zabezpieczyć teren budowy z uwzględnieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidującym z zastanym układem komunikacyjnym, 
- usytuować w dogodnym miejscu plac składowy materiałów budowlanych oraz miejsca dla sprzętu i urządzeń budowlanych, 
- posadowić tablicę informacyjną; 
Do prac towarzyszących związanych z budową naleŜą: 
- utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
- usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 
Do robot tymczasowych zalicza się: 
- ustawienie i demontaŜ rusztowań niezbędnych do montaŜu urządzeń i armatury 
Do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 
- działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, 
- działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 
- specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, powodzi, wód gruntowych, 
- specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawcę, 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli 
pomocniczych i oświetlenia, 
- działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków, 
Inne prace towarzyszące lub tymczasowe mogą być uwzględnione na zasadzie umowy między Inwestorem i Wykonawcą. 
 
1.5 Informacja o terenie budowy  
- Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej znajdującej się w przedmiotowym budynku  
- Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracowników oraz miejsce przechowywania narzędzi  
- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem  
- Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywania  
- Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składowania materiałów i urządzeń do wbudowania; Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć teren składowania w/w materiałów  
- Transport materiałów i urządzeń moŜe odbywać się w godzinach uzgodnionych z Inwestorem  
- W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodzącym,  
- Wykonawca będzie mógł korzystać z klatki schodowej  
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1.6. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami uŜywanymi w polskich normach, 
obowiązujących dziennikach ustaw dotyczących tematyki opracowanej w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz z „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 
 
2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących materiałów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie ( Dz. U. Nr 136 z 
1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniające zarządzenie w 
sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE–EN–45014 
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom BranŜowym, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaŜnione przez właściwego ministra. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, kanalizacyjnych i wodnych 
zawarte są w warunkach technicznych wykonania i odbioru poszczególnych instalacji. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 
magazynowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm i przepisów. Wyroby o zbliŜonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie moŜna 
zastosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 
Urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości naleŜy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 
protokółami odbioru. Dostarczane na miejsce składowania urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 
 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych do wykonania robót. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany uŜywane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. NaleŜy uniemoŜliwić dostęp do 
maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 
UŜywane na budowie maszyny i urządzenia moŜna uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie. 
 
4.Wymagania dotycz ące środków transportu. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny zabezpieczać przewoŜone 
materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
5. Czynno ści zwi ązane z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlany ch. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 
którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Jakość wykonania instalacji 
powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” tom I, wyd. Arkady. 
 
6. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 
6.1 Przedmiar robót. 
Przedmiar robót jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Przedstawienie przedmiaru robót jest uszczegółowieniem składającym się 
na dokumentację projektową, która pozwoli wykonawcy na jednoznaczne określenie ceny oferty. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego przedmiar robót jest 
to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania i wraz z ich 
szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek nakładów rzeczowych. 
Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w Rozporządzeniu. Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu 
przedmiaru robót były uwzględnione następujące zasady: 

• układ i zawartość przedmiaru robót powinny umoŜliwić jednoznaczną identyfikację zakresu i podstawowych parametrów 
technicznych robót,  

• roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle wyróŜniających je cech naturalnych, miejsca wykonania, 
kolejności wykonania, charakterystycznych metod wykonania i innych cech, powodujących zróŜnicowanie kosztów i cen ich 
wykonania,  

• naleŜy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacją techniczną, podającą wymagania 
techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy poszczególnych pozycji 
przedmiaru robót, według jakich zasad obliczono ilość robót ujętych w tych pozycjach, jak będzie się obliczało ilości rzeczywiście 
wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy płatności za wykonane roboty,  

• naleŜy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen pozycji przedmiaru robót,  
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• jeŜeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma moŜliwości jednoznacznego określenia ilości robót, sposób obliczenia 
zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym.  

 
6.2 Obmiar robót. 

Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego 
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy.  
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru 
co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. 
 
7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
7.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.2. Odbiór cz ęściowy. 
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 Inspektor nadzoru.  
 
7.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
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 Inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . 
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 robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umownych.  
 
7.4. 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 8.3. 
8. Przepisy zwi ązane 
8.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 
8.2 PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowa. Klasyfikacja i określenie 
środowisk. 
8.3 PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
8.4 PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
8.5 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
 


