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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY  - Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt4 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

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

wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 

10 metrów. 

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

którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 

musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 

miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 

dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 

w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego  
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od podanego w tablicy 1.  

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i 

dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 

ciężki 

i bardzo 

ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

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

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

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

podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 

badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 

wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
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7 Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 600 m2 

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

punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 

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

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm 

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

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 

[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

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

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 

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

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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



P. P. H. i U. „K O P R O B U D”  Projektowo - Kosztorysowe Usługi Budownictwa 

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Chrząstowice, gmina Brzeźnica 

 8 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

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

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

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

2. PN-/B-06714-

17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

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

łatą 

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

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 

 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako: 

 - podbudowę pomocniczą, 

 - podbudowę zasadniczą. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 

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

 woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 

 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 

 tłuczeń od 0 mm do 31,5 mm, 

 kruszywo do klinowania - kliniec od 0 mm do 16 mm. 

  

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

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

06714-42 [7]: 

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

więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

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

stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż:   

 

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

50 

50 

 

35 
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2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie 

więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 

[5], % ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według 

zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-

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

nie więcej niż: 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

 

 

 

30 

nie bada 

się 

 

 

 

nie bada się 

nie bada się 

 

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

                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 

Lp. 

 

Właściwości 

Podbudowa 

jednowarstwow

a lub 

podbudowa 

zasadnicza 

 

Podbudowa 

pomocnicza 

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

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 

mm, odsia- 

    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, 

nie 

    mniej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej 

niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej 

niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

 

 

 

3 

4 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

 

 

4 

5 

 

 

65 

 

25 

 

20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-

B-06714-12 [1], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu i w klińcu 

 

 

0,2 

 

 

0,3 
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3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-

06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

 

40 

nie bada się 

 

 

45 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

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

- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 

ciemniejsza  

   niż: 

 

 

 

wzorcowa 

 

2.4. Woda 

 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna 

lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

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

b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 

e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 

4. TRANSPORT 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST               

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

 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 

tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 

 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem 

podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania 

cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

    
15

85

15
D

d
  

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

                    odsączającej, 

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

 Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać 
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aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 

odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna 

tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża 

gruntowego. 

 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. 

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

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 

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

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 

od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy 

po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 

wykonywać w dwóch warstwach. 

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

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 

jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 

się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 

podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 

należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 

zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 

płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość 

warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 

kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje 

rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 

drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 

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

 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

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

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

5.3. Utrzymanie podbudowy 

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

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

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 

podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji. 

 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3                

i tablicach 1 i 2 niniejszych SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 

 

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

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna po- 

wierzchnia podbu- 

dowy na jedno badanie 

(m2) 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w 

kruszywie 

Zawartość ziarn nieforemnych w 

kruszywie 

 

2 

 

600 

4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 

i przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 

 

 

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

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

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 

powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości 

robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 

Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 

    kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 

m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

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

krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

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

punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z normą BN-68/8931-04 [11].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
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 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

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

6.4.7. Grubość podbudowy 

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

- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 

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

6.4.8. Nośność podbudowy 

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

 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 

5. 

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

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 

płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M I

E  Wtórny M II

E  

Ruch lekki 

Ruch lekko średni i średni 

100 

100 

140 

170 

 

 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

powinien być większy od 50 MPa. 

 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M I

E  jest nie większy             od 2,2. 

   
I

E

II

E

M

M
     2,2       

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

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

dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa 

ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 

wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
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roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 

podbudowy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie kruszywa, 

 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

zanieczyszczeń obcych 

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

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

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

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

metodą bezpośrednią 

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

zanieczyszczeń organicznych 

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

bębnie Los Angeles 

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

drogowych 

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

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

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

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

planografem i łatą. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem sączków podłużnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem sączków podłużnych, które stosuje się do: przejęcia wód z przepuszczalnej 

warstwy odsączającej nawierzchni, obniżenia poziomu wód gruntowych, niedopuszczenia do 

nawodnienia korpusu nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek 

głęboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni. 

1.4.2. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu 

drenu. 

1.4.3. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z 

nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  

termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. 

elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

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

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłużnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są:  

 rurki drenarskie z otworami z PE d:80/94 mm z filtrem syntetycznym (geowłóknina),  

 studzienki drenarskie systemowe z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm, zamknięcie 

stożkiem i pokrywą żeliwną Kl.A, 

 materiał filtracyjny (żwir, piasek),  

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 

[29], tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku 

winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. 
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 Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte 

prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 

 Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, 

powinny być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca 

przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na 

długości i obwodzie rurki. 

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2. 

 Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 

miejscach. Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w 

temp. do 25oC, a powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy 

naturalnego PVC) należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 0oC, 

natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy 

chronić w temperaturze poniżej -10oC. 

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 

Lp.     Właściwości i cechy 
Średnica zewnętrzna nominalna,   mm 

  50 65 80 150 125 

1 Średnica zewnętrzna, mm 50,5 65,5 80,5 150,5 126,5 

2 Dopuszczalna odchyłka 

średnicy zewnętrznej, mm 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 

3 Średnica wewnętrzna, mm 43,9 58,0 71,5 140,0 115,0 

4 Dopuszczalna odchyłka 

średnicy wewnętrznej, mm 
+2 +2 +2 +2 +2,5 

5 Długość rurki, m 200 150 6000 6000 50 

6 Szerokość szczelin 

wlotowych, mm 

od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do 

1,5 

od 1,7 do 

2 

7 Ogólna powierzchnia szczelin 

wlotowych na dług. 1 m, cm2, 

co najmniej 

- dla szerokości od 0,6 do 1,0 

mm 

- dla szerokości od 1,1 do 1,5 

mm 

- dla szerokości od 1,7 do 2,0 

mm 

 

 

 

12 

16 

- 

 

 

 

12 

32 

- 

 

 

 

12 

32 

- 

 

 

 

13 

33 

- 

 

 

 

- 

- 

46 

8 Liczba szczelin węższych na 1 

m rurki, % 
20 20 20 20 20 

9 Odporność na uderzenie, wg 

PN-C-89221 [29] 
dopuszcza się uszkodzenie najwyżej 1 

próbki 

10 Odporność na zginanie, wg 

PN-C-89221 [29] 

próbka nie powinna załamywać się  

i wykazywać pęknięć 

11 Wytrzymałość na zerwanie, wg 

PN-C-89221 [29] 
próbka nie powinna ulec zerwaniu 

12 

 

Zmiana wymiarów średnicy, 

wg PN-C-89221 [29], %, nie 

więcej niż 

12 12 12 12 12 
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 Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy 

składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W 

magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40oC, a odległość 

składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku 

składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 

worków. 

2.4. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym 

 Jako materiały filtracyjne należy stosować: 

 żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu drenarskim, 

którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami 

oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 

 piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 

0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-86/B-02480, 

 piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 

0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 mm 

wynosi więcej niż 50 %, wg PN-86/B-02480. 

 Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę,  przy 

oznaczaniu wg PN-55/B-04492. 

 Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej 

niż  0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1. 

 Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom 

PN-EN 13043. 

2.5. Geowłóknina 

 Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 

agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z 

dobrą szczepnością z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, 

aprobatami technicznymi i SST. 

2.6. Materiały do wykonania wylotu drenu 

       Płyty betonowe 50x50x7 cm odzyskane z rozbiórki 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania sączka podłużnego 

 Sączek podłużny wykonywany będzie ręcznie i mechanicznie. 

 W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłużnych Wykonawca powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) koparek do kopania rowków drenarskich, 

b) innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport przy wykonywaniu sączka podłużnego 

 Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym 

uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku 

rurek nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 0o C    i niższej. 

Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie wykopu pod sączek podłużny 

 Metoda wykonania wykopu drenarskiego ręczna i mechaniczna. Wymiary wykopu powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzić ku 

górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna 

być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie 

skarp rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie 

określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach 

osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z 

PN-B-10736. 

 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 

wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; 

kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku 

naturalnego. 

 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu. 

5.3. Ułożenie podsypki 

 Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np. 

łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc 

zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5-10 cm.

 Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rurek 

drenarskich. 

5.4. Układanie rurociągu drenarskiego 

 Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla 

zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, 

układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania 

skarp. 

 Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. 

kamieniem, kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek 

gruntu do wnętrza rurki. 

 Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez 

szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. 

 Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy 

łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek. 
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5.5. Studzienki drenarskie 

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. 

5.6. Zastosowanie geowłókniny w sączku podłużnym 

 Geowłókniny mogą być zastosowane do: 

 owinięcia przewodu dziurkowanego, 

 zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych, 

 owinięcia kruszywa. 

5.7. Zasypanie rurociągu 

 Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem) zgodnie z 

SST lub wskazaniami Inżyniera. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia ułożonego rurociągu. Po ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru do 

wysokości 10 cm nad wierzchem rurki, zagęszczoną ubijakiem po obu stronach przewodu, a 

następnie układać warstwy materiału filtracyjnego, określonego w p. 2.4, grubości nie większej niż 

od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które należy lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodzenia i 

przemieszczenia rurek. 

 Na zasypce rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej grub. 3 cm i obsiać trawą.  

5.8. Wykonanie wylotu drenu 

 Wylot drenu, wykonać jako: 

 wylot do rowu umocnionego płytami betonowymi 

5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 

 Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 

 odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od   10 cm, 

 pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5 %, 

 pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10 %, 

 odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach 

celowniczych - nie powinny przekraczać  5 cm, 

 odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie 

powinno przekraczać: 

      przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku, 

      przy zwiększeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 

 odchylenia  grubości  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocześnie 25 % 

zaprojektowanej grubości warstwy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego 

6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

 Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, 

określonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, 
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według wskazań Inżyniera, z których należy pobrać odcinki rurek do badań. 

 Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po 

rozcięciu odcinka rurki o długości 1 m. 

 W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania wymienione w 

tablicy 2, lp .od  9 do 12. 

 Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość 

powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciążnikiem o 

masie 25 kg z wysokości 0,5 m. 

6.2.2. Materiał filtracyjny 

 Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z 

jednego składu i złoża, o wielkości do 1500 t: 

 składu ziarnowego, wg PN-EN 933-1, 

 zawartości związków siarki, wg PN-EN 1744-1, 

 wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-55/B-04492. 

6.2.3. Geowłóknina 

 Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i 

mostowym. 

 W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce 

specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego 

 W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 

a) zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymienionych                

w p. 5.9, 

c) prawidłowość wykonania podsypki,  

d) poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego,  

e) prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej,  

f) poprawność wykonania wylotu drenu,  

g) wskaźnik zagęszczenia zasypki ziemnej nad rurociągiem, wg p. 5.7. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową sączka podłużnego jest - m (metr). 

 Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, 

podstawowego i odgałęzień, w tym dochodzących do zewnętrznej ściany czołowej wylotu drenu. 

 Wyloty drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej 

sączka podłużnego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST                      i 
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wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 

punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega: 

 rów pod sączek, 

 podsypka  rurociągu drenarskiego, 

 zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje: 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna, 

 rozłożenie podsypki z zagęszczeniem, 

 ułożenie sączków z kruszywa lub rurek drenarskich, 

 zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem i zagęszczenie 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 1. PN-EN 197-

1:2002 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku (Zmiana A1) 

 2. PN-EN 933-

1:2000 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania 

 3. PN-EN 1744-

1:2000 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. 

Analiza chemiczna 

 4. PN-EN 

1926:2001 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 

wytrzymałości na ściskanie 

 5. PN-EN 

1936:2001 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 

gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i 

otwartej porowatości 

6. PN-EN 

12371:2002 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 

mrozoodporności 

7. PN-EN 

13755:2002 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 

nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym 

8. PN-EN 

14157:2005 

Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na 

ścieranie 
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9. PN-B-

04492:1955 

Grunty  budowlane.  Badania  własności  

fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 

10. PN-B-

04115:1967 

Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  

kamienia na uderzenie (zwięzłości) 

11. PN-B-

01080:1984 

Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . 

Podział i zastosowanie według własności fizyczno-

mechanicznych 

12. PN-B-

02480:1986 

Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   

podział i opis gruntów 

13. PN-B-

10736:1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 

14. PN-B-

11210:1996 

Materiały kamienne. Kamień łamany 

15. PN-C-

89221:2004 

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie 

karbowane z niezmiękczonego polichlorku winylu 

(PVC-U) (Zmiana Az1) 

16. PN-S-

02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania 

17. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ogrodzeń. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje : 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych 

intruzów, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów. 

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, 

skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana 

(harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 

1.4.3. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral 

wykonanych z drutu okrągłego. 

1.4.4. Siatka bezwęzełkowa z polietylenu - siatka z krzyżujących się nitek tworzących oczka 

zbliżone kształtem do rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratów barwnych. 

1.4.6. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące 

linę stalową. 

1.4.7. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem 

ogrodzenia.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Przepisy ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 

 Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano ustaleń dotyczących wykonania ogrodzenia 

lub pewnych jego elementów, to ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki: 

a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia 

1. Ogrodzenie powinno stanowić szczelną barierę na całej długości, z tym, że musi znajdować się 

zawsze poza wymaganym polem widoczności. 

2. Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzględniać obowiązujące przepisy budowlane. 

3. Najmniejsza odległość ogrodzenia od krawędzi nasypu, przeciwskarpy rowu lub wykopu i 

innych urządzeń towarzyszących, powinna wynosić co najmniej 0,75 m.  

b) w zakresie wysokości ogrodzenia 

1. Wysokość ogrodzenia terenu wynosi 1,15 m.  

2. Wysokość furtek wynosi 1,35 m. 

c) w zakresie szczelności ogrodzenia 

1. Ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę. W tym celu wielkość oczek ogrodzenia 

powinna wynosić 4,5 cm. 
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2. Ogrodzenie powinno dokładnie przylegać do terenu. Spód ogrodzenia nie powinien  być 

położony wyżej niż 4,5 cm nad terenem. 

d) w zakresie dostępności do drogi przez bramy i furtki 

1. Bramy i furtki w ogrodzeniu należy wykonywać w miejscach potrzebnych do korzystania przez: 

 służbę utrzymania, 

 personel obsługi, 

 inne uprawnione osoby. 

2. Bramy i furtki powinny odpowiadać typem i konstrukcją rodzajowi ogrodzenia. 

3. Materiały na bramy i furtki powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów 

ogrodzenia. 

e) w zakresie trwałości ogrodzenia 

1. Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym 

metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki 

cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

2. Należy zapewnić rozwiązania utrudniające osłabienie konstrukcji ogrodzenia. 

3. Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub potrzeby 

demontażu. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są: 

 siatki metalowe ocynkowane i powlekane PVC, 

 liny stalowe, 

 słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 

 materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Systemowe panele ogrodzeniowe długości 2500 mm z prętów d:5mm zgrzewanych 

punktowo 

 a) panel ogrodzeniowy wysokości 1,15 m, z prętów d:5mm zabezpieczony antykorozyjnie 

przez ocynkowanie + powłoka poliestrowa grub. 100 mikronów, 

            b) oczko panelu ogrodzeniowego 200x50 mm, 

            c) słupek wysokości 1,35 m z profilu 60x40 wyposażony w kapturek, 

 Wszystkie odstępstwa i zmiany w stosunku do wymagań określonych w p. 2.3.1  

Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.3.2.1. Słupki i elementy metalowe 

2.3.2.1.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków  

Słupki ogrodzenia systemowego z rur prostokątnych 60x40 mm wys. 1,7 m  

 

2.3.2.1.2. Wymagania dla rur 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej 

zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 

wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
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wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

 długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

 długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak 

dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 

przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (R55, R65, 

18G2A): PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub 

inne normy. 

 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [12]. 

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 

opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane 

indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na 

przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub 

przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

2.3.2.1.3. Wymagania dla kształtowników 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia 

kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak 

widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez 

szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia powinna  mieć łagodne wycięcia i 

zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną 

odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 

Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i 

śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 

według PN-H-84020 [15] - tablica 14 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym 

zamówienie a dostawcą. 

Tablica 14. Podstawowe własności kształtowników, wg PN-H-84020 [15] 

 

Stal 

Granica plastyczności, MPa, 

Minimum dla wyrobów o grubości lub średnicy,   

mm 

Wytrzymałość 

na rozciąganie 

MPa, dla 

wyrobów o 

grubości lub 

średnicy,   mm 

 
do 40 

od 41 

do 63 

od 64 

do 80 

od 81 

do 100 

od 101 

do 150 

od 

151 

do 

200 

do 100 
od 101 

do 200 

St3W 

 

St4W 

225 

 

265 

215 

 

255 

205 

 

245 

205 

 

235 

195 

 

225 

185 

 

215 

od 360 

do 490 

od 420 

do 550 

od 340 

do 490 

od 400 

do 550 

 

 Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym, że kształtowniki o 
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masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach. 

2.3.2.1.4. Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia 

 Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą 

elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć 

naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

 Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054 [34], 

PN-M-82054-03 [35] lub innej uzgodnionej. 

 Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione 

przez wytwórcę zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i 

adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań 

oraz podpis i pieczęć wytwórni. 

 Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 

paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 

 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z 

dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 

 Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: a) 

umiarkowanych 8 m, b) ciężkich - 12m, zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej 

środowisk według PN-H-04651 [9]. 

2.3.2.1.5. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 

 Powłoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych, powinna być z cynku o 

czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [38]. Minimalna 

grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej grubości 

powinien odpowiadać zaleceniom PN-H-04623 [8]. 

Tablica 15. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie 

      korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [38] 

Agresywność korozyjna 

atmosfery 
Minimalna grubość powłoki, m,   

przy wymaganej trwałości w latach 

Wg PN-H-04651 [9] 10 20 

Umiarkowana 

Ciężka 

100 

160  

160 

200  

 Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 

wykazywać widocznych wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

 

2.3.3. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 

 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i 

demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 

wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 

 Klasa betonu B-15. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. 

Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 

wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z 

ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 [42]. 

 Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. 

 Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań 
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laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00-00-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 

szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, rusztowania itp. 

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 

transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe 

betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne 

zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

 Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, 

metalowych lub w kręgach. Liny należy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę 

własności lin. 

 Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku 

załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed 

pomieszaniem. 

 Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. 

Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 

mm od końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na 

rozciąganie, która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie 

wiązania. Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia 

wyrobu. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je 

zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest 

ostrożność, ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy 

uderzeniach. 

 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających 

wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu 

palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy 

stalowej lub folii termokurczliwej. 

 Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 

 W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 

nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na 

zapleczu. 

 Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w 

terenie na podstawie wskazań Inspektora nadzoru. 

 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

 wykonanie dołów pod słupki, 

 wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

 ustawienie słupków (metalowych), 

 wykonanie właściwego ogrodzenia,  

 wykonanie bram i furtek. 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

 Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie o 20 cm większe od wymiarów słupka, a 

głębokość 1,0 m. 

 Należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 

następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości: 

a) dla siatki po 2,4-3,0 m  

b) dla ogrodzenia systemowego – wg zaleceń producenta, 

 Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich 

odcinkach ogrodzenia. 

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

 Słupki osadzić w stopie betonowej o wym. 30x30x100 cm. 

 Słupek należy wstawić w gniazdach i napełnić mieszanką betonową B15. Do czasu 

stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 

wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia 

słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 

14 dniach. 

5.5. Ustawienie słupków 

 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 

powinny mieć zakryty lub zaspawany górny otwór rury. 

 Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie 

większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, 

ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. 

 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 

usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 

metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 

umocowania do nich siatki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 

dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

 siatki ogrodzeniowe, 

 rury i kształtowniki na słupki, 

 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do 

wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter 

robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru może zwolnić go z potrzeby 

wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 17. 

Tablica 17. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

      dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 badań z 

wybranych losowo 

elementów w 

każdej 

dostarczanej partii 

wyrobów liczącej 

do 1000  

Powierzchnię zbadać 

nie uzbrojonym 

okiem. Do ew. 

sprawdzenia 

głębokości 

wad użyć 

dostępnych narzędzi 

(np. liniałów z 

czujnikiem, 

suwmiarek, 

mikrometrów, itp.) 

Wyniki powinny być zgodne z 

wymaganiami punktu 2.3. 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

Elementów Przeprowadzić 

uniwersalnymi 

przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

 

 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

 W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 

d) poprawność ustawienia słupków, 

e) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, 
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f) poprawność wykonania bram i furtek. 

 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej 

strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych 

zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu 

od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz 

uniwersalne spoinomierze, 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 

zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 

zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 

 Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień 

SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr), szt., kpl. 

Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych, 

 ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

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

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

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

 PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 

 PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk 

 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

 PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

 PN-H-82200 Cynk 

 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

 PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

Gatunki 

 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

 PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

 PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

 PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

 PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

 PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne 

 PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 

 PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 

 PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

 PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 

 PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

 PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

 PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

 PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania 

 PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

 PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 

zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

 BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

 BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z małą architekturą. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

z małą architekturą : 

1. Montaż zestawu zabawowego nr 1 do nr 7 wg projektu, z fundamentowaniem urządzeń – 1 kpl 

2.  Montaż ławki z oparciem dług. 2,0 m (konstrukcja ze stali nierdz., szczeble sosnowe 

impregnowane, stopy fund. 30x20x80 cm) – 3 kpl 

3. Montaż kosza na śmieci z wykonaniem fundamentu - poj. 35 l, kosz z blachy perforowanej, 

daszek, słupek, malowane proszkowo – 1 kpl 

4. Montaż tablicy informacyjnej/regulamin z wykonaniem fundamentu - Regulamin placu zabaw - 

tablica stalowa 50cmx70cm o zagiętych krawędziach i zaokrąglonych narożnikach, montaż na 

dwóch słupkach stalowych – 1 szt. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Mała architektura f-my Lars Laj Polska lub równoważne 

1. podwójna huśtawka - zestaw zabawowy nr 1 

2. zjeżdżalnia - zestaw zabawowy nr 2  

3. Lokomotywa z wagonikami - zestaw zabawowy nr 3 

4. Domek z werandą Nature Sztuczna Trawa - zestaw zabawowy nr 4  

5. zestaw wielofunkcyjny - zestaw zabawowy nr 5 

6. bujak Auto - zestaw zabawowy nr 6 

7. bujak Wieloryb - zestaw zabawowy nr 7 

8. ławka z oparciem stała dług. 2,0 m (konstrukcja ze stali nierdz., szczeble sosnowe 

impregnowane)  

9. tablica informacyjna/regulamin 

10. kosz uliczny na śmieci z wykonaniem fundamentu - poj. 35 l, kosz z blachy 

perforowanej, daszek, słupek, malowane proszkowo 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Wykonawca powinien posiadać sprzęt i narzędzia konieczne do wykonania robót. 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Mała architektura 

Montaż elementów małej architektury wykonuje się zgodnie ze wskazówkami producenta, w 

miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

a. Mała architektura 

Kontrola jakości pod względem ilości, jakości oraz stabilności posadowienia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru nawierzchni poliuretanowo-gumowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem nawierzchni poliuretanowo-gumowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną ST. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Podbudowa z kruszywa.  

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

dostawcy nawierzchni.  

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa  

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej :  

1. Wytrzymałość na rozciąganie 1,05 – 1,10 N/mm2 

2. Wytrzymałość na rozdzieranie 140 – 150 N  

3. Zmiana wymiarów po działaniu temp. 60 º C 0,01 – 0,03 %  

4. Ścieralność w aparacie Tobera 1,10 – 1,20 g  

5. Mrozoodporność - zmiany masy 0,40 – 0,50 % - zmiana wyglądu bez zmian  

6. Odporność na działanie cykli hydrotermicznych - zmiany masy 0,3 – 0,4 % - zmiana 

wyglądu bez zmian  

7. Przyczepność - do podkładu betonowego 0,65 MPa - do podkładu asfaltobetonowego 0,50 

MPa - do podkładu elastycznego ET 0,55 MPa  

8. Amortyzacja - redukcja siły w temp. 23º C 39 – 38 %  

9. Współczynnik tarcia kinetycznego - nawierzchnia sucha ( min.-max. ) 0,50 – 0,55 - 

nawierzchnia mokra ( min.-max. ) 0,30 – 0,35  

 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej.  

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.  

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwości przewożonych materiałów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez 

autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje 

kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca 

powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie w 

wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami 

poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. 

Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez 

producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry techniczne 

(Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich wykorzystania 

(Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w 

sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych w 

Umowie, DP i ST. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez 

Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

5.1. Podbudowy i podsypki z materiałów sypkich  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość 

projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca 

statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie 

nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie można 

zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 

32 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Po 

zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie 

mieszanki drobnej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. Pod 

płytę boiska wykonać warstwę górną z kruszywa łamanego 0.075 – 4 mm o gr. 4 cm. Warstwy 

dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się. Natomiast górną warstwę 

należy klinować tak długo ,dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. W 

czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było stale 

wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie 

pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i 

wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jeśli nie wykonuje się zamulania nawierzchni, to 

do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. W przypadku zagęszczania 

kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy walca wibrującego 

co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co 

najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców 

gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić 

na odcinku próbnym. Stopień zagęszczenia (Is) podłoża powinien być równy lub większy od 0,97.  

5.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.  

5.3.1. Impregnacja podłoża  
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Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje 

się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem , impregnatem 

jednoskładnikowym .  

5.3.2 Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”  

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , połączonego lepiszczem 

poliuretanowym , jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 

rozkładarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym 

(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100 : 21.  

5.3.3 Wykonanie warstwy użytkowej  

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy , który należy zmieszać z granulatem 

EPDM o granulacji 0,5 -1,5 mm w stosunku wagowym 60 : 40 . Czynność tą wykonuje się w 

mikserze przeznaczonym dla tworzyw . Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie 

nośnej poprzez natrysk mechaniczny. Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm.  

5.4 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni. 

 Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale 40 - 90% , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3º C 

od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej W czasie kontroli 

szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z 

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  

6.2. Kontrola podbudowy.  

Powierzchnia podkładu winna być wykonana z dopuszczalną odchyłką do ośmiu milimetrów na 

łacie długości 4 metrów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i 

kosztorysie ofertowym. 

7.3. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

− Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość ,  

− Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 

− Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. 

− Nie należy dopuścić do powstawania zlewów powstałych z nadmiaru natrysku. 

− Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

− Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.  

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.  

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

− Atest Higieniczny PZH − Deklaracja zgodności - do odbioru 

− Autoryzacja producenta systemu 

− Karta techniczna systemu 

− Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni ( UVP) 

− Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 
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8. ODBIORY ROBÓT.  

Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, 

opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań 

laboratoryjnych.  

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 Zasady rozliczenia robót jw. Określono w ST ogólnej. 

 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1 Zalecane normy  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  

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

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych.  

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  

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

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

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

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

 

 

 

 

 

 

 


