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Bielsko-Biała, czerwiec 2016r. 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność „AKTYN” Sp. z o.o. w Bielsku - Białej i 
mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w 
Spółki z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 
Projektant i sprawdzający oświadczają, iż niniejszy projekt oraz wszystkie jego składowe są wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami a także z zasadami wiedzy 
technicznej. 
Projektant i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt oraz wszystkie jego składowe zostają wydane jako 
kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
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ST-01 
KRAWĘŻNIKI BETONOWE I OBRZEŻA 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
 i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych i obrzeży. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych  
z zadaniem pn.: „Modernizacja pompowni P5 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni tej pompowni” 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

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

krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem betonowych oraz obrzeży betonowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Krawężniki betonowe i obrzeża - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Stosowane materiały 
 

Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe, 
− obrzeża betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− beton na ławę, 
− woda. 

 

2.2. Krawężniki betonowe i obrzeża - klasyfikacja 
 

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

2.3.1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 

Powierzchnie krawężników i obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,  
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 
ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne),  mm 

 
niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:   

 - liczba max 2 2 

- długość, mm, max 20 40 

- głębokość, mm, max 6 10 

 
2.3.2. Składowanie 
 

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
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typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Układać je należy z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 
cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
 

2.4. Beton i jego składniki 
 

2.4.1. Beton do produkcji krawężników i obrzeży 
 

Do produkcji krawężników i obrzeży należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.  
W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 

wykonana z betonu klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników i obrzeży powinien charakteryzować się: 

− nasiąkliwością, poniżej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

 

2.4.2. Cement 
 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B- 19701 [10]. 
 

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

2.4.3. Kruszywo 
 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo  należy przechowywać  w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 

2.4.4. Woda 
 

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

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 

Piasek na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien odpowiadać  wymaganiom PN-B-06712  [5],  a  do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż 
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 

2.6. Materiały na ławy 
 

Do wykonania ław betonowych pod krawężniki i obrzeż (8x30x100) należy stosować beton klasy B 15 lub B 10, wg 
PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

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

3.2. Sprzęt 
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport krawężników i obrzeży 
 

Krawężniki betonowe i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Należy je układać na 
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 

4.2. Transport pozostałych materiałów 
 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub 

beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i 
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beczek. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie koryta pod ławy 

 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
 

5.2. Wykonanie ław 
 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 

szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 

5.3. Ustawienie krawężników betonowych 
 

5.3.1. Zasady ustawiania krawężników 
 

Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. 
ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana 
krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-
02 [16]. 
 

5.3.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 

Ustawianie  krawężników na  ławie  betonowej  wykonuje  się na  podsypce  z  piasku  lub  na  podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 

5.3.3. Ustawienie obrzeży na ławie betonowej 
 

Ustawienie obrzeży betonowych należy wykonać na ławie betonowej zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

6.1.1. Badania krawężników i obrzeży 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników i obrzeży betonowych oraz przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar  
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki  
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych  
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm. 
 

6.1.2. Badania pozostałych materiałów 
 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników i obrzeży betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 

6.2.2. Sprawdzenie ław 
 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.   
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 50 m ławy. 

b) Wymiary ław. 
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Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 50 m ławy.  
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 50 m ławy, 
trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie  ław  bada  się  w  dwóch  przekrojach  na  każde  100  m.  Ławy ze  żwiru  lub  piasku  nie  mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 50 m 

wykonanej ławy. 
 

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników i obrzeży 
 

Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne  odchylenia  linii  w  poziomie  od  linii  projektowanej,  które  wynosi  ±  1  cm  na  każde  50  m 

ustawionego krawężnika i obrzeża, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 

50 m ustawionego krawężnika i obrzeża, 
c) równość górnej powierzchni krawężników i obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

50 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią elementów i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika i obrzeża betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m krawężnika i obrzeża betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawężników i obrzeży, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i obrzeża gruntem wraz z ubiciem, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. Żwir i 
  Mieszanka   
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych   
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek   
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności   
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie   
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa   
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane  z  betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic,  park ingów i 
 
15. 

 
BN-80/6775-03/04  

Prefabrykaty budowlane  z  betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic,  park 

 
ingów 

 
i 

 
16. 

 
BN-64/8845-02  

Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
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ST-02 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 

 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudów z kruszywa naturalnego łamanego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z zadaniem pn.: „Modernizacja pompowni P5 wraz z remontem ogrodzenia  i nawierzchni tej pompowni” 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów 
z kamienia naturalnego łamanego. 
Podbudowę wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 

nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Uziarnienie kruszywa 

 

Uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
e) Rysunek 1. 

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowę wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej: 1-

2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 1-3 kruszywo na 
podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Na podbudowę należy użyć kruszywa o uziarnieniu 

31,5/63mm i 0/31,5mm. 
 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
 

f) Tablica 4. Wymagane właściwości kruszyw do stabilizacji mechanicznej. 
 
L.P. 

 
Właściwości badane według 

Wymagania 
KŁSM 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) wg PN-B-06714-15 od 2 do 12 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m) nie więcej niż: wg PN-B-06714-15 10 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m) nie więcej niż: wg PN-B-06714-16 40 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych: % (m/m) nie więcej niż: wg PN-B-06714-26 1 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 
od 30 do 70 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 
 ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 
 scieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż; 

 
50 
35 

7 Nasiąkliwość, % (m/m) nie więcej niż: wg PN-B-06714-18 5 
8 Mrozoodporność,ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m) nie więcej niż: wg 

PN-B-06714-19 
10 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m) nie więcej niż: wg PN-B- 
06714-28 

1 

 

2.3.3. Składowanie kruszyw 
 

Kruszywo  powinno  być  składowane  w  pryzmach,  na  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym placu,   
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
 

2.4. Woda 
 

Woda  użyta  przy  wykonywaniu  zagęszczania  i  klinowania  podbudowy  może  być  studzienna  lub  z wodociągu, 
bez specjalnych wymagań. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  tłucznia  kamiennego  powinien  wykazać  się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

a. kruszywa do rozłożenia klińca i miału, 
b. walców statycznych gładkich do zagęszczania tłucznia, 
c. walców wibracyjnych do zagęszczania klińca, 
d. szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
e. walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
f. przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 
4. TRANSPORT KRUSZYWA 

 
4.1. Transport kruszywa 

 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie podłoża 
 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub 
według zaleceń Inspektora nadzoru, 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 Inspektora. 
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. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. Przed rozpoczęciem wałowania należy odpowiednio dobrać masę walca. Pierwsze przejazdy 
walca wykonuje się bez polewania wody. Po wałowaniu wstępnym warstwę tłucznia polewa się wodą, aby uzyskać 
wymaganą spoistość. Ilość wody potrzebnej do uwałowania warstwy tłucznia można (w zależności o pory roku, 
rodzaju tłucznia, rodzaju podłoża itp.) przyjąć orientacyjnie 20-30 l/m2.W czasie wałowania należy zwrócić uwagę 
na tworzenie się zapadnięć, fal i innych nierówności, które należy niezwłocznie usuwać. 
 

5.3. Utrzymanie podbudowy 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST. 
 

6.2. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

 
1 

 
Równość 

co 20 m2 

2 Spadki co 20 m2 

3 Grubość konstrukcji wyrywkowo co najmniej 1 raz na 20 m drogi 

 
6.3.1. Równość podłużna 

 

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11] i nie powinny przekraczać 
15 mm. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą i nie powinny przekraczać 12 mm. 

6.3.2. Spadki 
 

Spadki powinny być dostosowane do terenu i wynosić min. 0,5%. 
 

6.3.3. Grubość konstrukcji podbudowy i nawierzchni 
 

Grubość konstrukcji nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm . 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
 



Inwestycja: „Modernizacja pompowni ścieków P5 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni tej pompowni” 
 

___________________________________________________________________________________________________   12 
            „AKTYN” Sp. z o. o  43-300 Bielsko-Biała, ul. Poniatowskiego 6      
                                                                  

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.3, 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 Inspektora, 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. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
− przeprowadzenie pomiarów 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. 

 

10.2. Inne dokumenty 
 

Nie występują. 
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ST-03 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania   
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z 
zadaniem i pn.: „Modernizacja pompowni P5 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni tej pompowni” 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni chodnika. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Betonowa kostka brukowa typu „BEHATON” koloru grafitowego - wymagania 
 

2.1.1. Aprobata techniczna 
 

Warunkiem dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w budownictwie  drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej. 
 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 

− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna  
najniższa  wytrzymałość  pojedynczej  kostki  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  MPa  (w  ocenie statystycznej z co 
najmniej 10 kostek). 
 

2.1.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 
 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
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− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 

20%. 
 

2.1.7. Ścieralność 
 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm. 
 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 

2.3.1. Cement 
 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
 

2.3.2. Kruszywo 
 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno być 
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego 
wyrobu. 
 

2.3.3. Woda 
 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom 
wg PN-B-32250 [5]. 
 

2.3.4. Dodatki 
 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. 
Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki 
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport betonowych kostek brukowych 
 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu 
min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami 
na paletach transportowych producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Podłoże 
 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych powinno być godne z dokumentacją projektową. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST BD-03 
„Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego”. 
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5.2. Obramowanie nawierzchni 
 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować obrzeża betonowe zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora. 
 

5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3] oraz cement 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 
3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora. Kostkę układa się na podsypce 
cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 
ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej 
nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu 
wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, 
przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki 
badań przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.4 niniejszej SST. 
 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   nawierzchni   z   betonowych   kostek   brukowych   polega   na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy grubość kostki jest zgodna z dokumentacją, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

6.3.1. Nierówności podłużne 
 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 
 

6.3.2. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.3.3. Niweleta nawierzchni 
 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
± 1 cm. 
 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 
 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 

6.3.5. Grubość podsypki 
 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Inspektor nadzoru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podsypki, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 
 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

 
5. 

 
PN-B-32250 

 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7.  
BN-68/8931-01 

 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

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

 

 
 

ST-04 OGRODZENIE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej   są  wymagania  dotyczące  wykonania  i   odbioru robót związanych 
z instalowaniem ogrodzenia systemowego. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 
 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia   robót   instalacyjnych wymienionych poniżej: 

• Wykopania i zasypanie wykopów pod fundamenty słupków 
• Montaż słupków 
• Montaż paneli 
• Montaż bram 
• Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z odwiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Przyjęte materiały. 

 
• Słupki do wykonania piłkochwytu wg systemu 
• Panel systemowy o wymiarach 2500x1500mm, wykonany z prętów stalowych ocynkowanych malowanych 

proszkowo koloru szarego (dokładna kolorystyka do ustalenia z Inwestorem), pręty grubości min. 5mm 
• Elementy mocujące 
• Bramy systemowe dzielone w połowie z zamknięciem i zamkiem patentowym 
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Rys. Nr 1 

 

  

  

 

2.2. Składowanie 
 
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w 
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien  zwrócić szczególną uwagę na  
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termin  użycia  materiałów.  Niedopuszczalne  jest  wbudowanie  materiałów przeterminowanych oraz posiadających 
niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 
 

2.3. Zapewnienie jakości 
 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System 
jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub 
organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
 

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą  być wykonywane mechanicznie bądź  ręcznie.  Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• do ręcznych wykopów, 
• mierniczym typu taśmy miernicze i poziomnice, 
• w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponować betoniarką min 15O l. 

Jako środek transportu zaleca się zastosowanie ładowarki kołowej lub samochodu o ładowności do 5 ton oraz 

taczek. Rozliczenie robót– Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 
 

4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,  
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
a. Wykopy pod fundamenty słupków. 

 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  Wykonawca  ma   obowiązek   sprawdzenia zgodności rzędnych 
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana  w  zależności  od  głębokości  wykopu,  
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty monolityczne zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 
przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-
83/8836-O2. 
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-O6O5O. 
Wykop powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty  grunt powinien 
być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny  być  wykonane  w  sposób zapewniający ich 
stateczność. 
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. Zasypanie 
fundamentu należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np.  darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie 
należy wykonać warstwami grubości od 15 do 2O cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić O,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na 
miejsce wskazane w ST lub przez Inwestora. 
 

b. Montaż  ogrodzenia. 
 
Trasowanie 
Ogrodzenie należy wykonać po trasie zaznaczonej w dokumentacji rysunkowej na rysunku zagospodarowania terenu. 
Podczas montażu ogrodzenia należy szczególną  uwagę zwrócić na trasę uzbrojenia podziemnego, które może 

wystąpić na trasie wykonywanego ogrodzenia. Obowiązkiem wykonawcy robót  jest  zabezpieczenie  na  czas robót 
miejsc ewentualnej kolizji z sieciami podziemnymi. 
 
Maty spawane 
Wykonać ogrodzenie systemowe z mat spawanych. Maty o wymiarach podstawowych 2500 x1500 mm. Maty wykonane 
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z prętów pionowych Φ 4mm. 
 
Powłoka malarska 
Wszystkie   elementy   powinny   być   ocynkowane   i    powleczone    poliestrową    powłoka    proszkową wygrzana w 
temperaturze nie mniejszej niż 180°C. Elementy ogrodzenia pomalować w kolorze szarym. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia ścian wykopów, który powinien osiągnąć, co najmniej 0,85 BN-
88/8932-01 i usunięcia nadmiaru ziemi. 
 
Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 

• Sprawdzenie rozebrania istniejącego ogrodzenia 
• Sprawdzenie głębokości wykopu 
• Sprawdzenie grubości warstwy odsączającej pod słupkami 
• Sprawdzenie pionowości i równości słupków 
• Sprawdzenie prawidłowości betonowania 

• Sprawdzenie prawidłowości montażu paneli 
• Sprawdzenie prawidłowości montażu bram 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
a. Jednostki obmiarowe 
• Jednostką obmiarową dla rozebranych ogrodzeń jest metr kwadratowy. 
• Jednostką obmiarową dla ogrodzeń jest metr bieżący. 
• Jednostką obmiarową dla bram jest kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
a. Zasady ogólne 

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawności wykonania robót i na podstawie pomiarów i szkiców. 
 

b. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   polega   na   finalnej  ocenie  ilości   i   jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  ten  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Rozliczenie  robót  –  Zgodnie  z  harmonogramem  opracowanym  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonym przez Inwestora 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z 06.02.2003 r. w   sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy 

podczas wykonywaniu robót budowlanych, 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, 
PN – 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze, PN 

– 90 /B-03200 Konstrukcje stalowe. 
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ST-05  
SZAFA STEROWNICZA 

 
1.  Specyfikacja rozdzielnicy - dla sterowania przepompownią ścieków: 
 

a.obudowa szafy sterowniczej: 
 

- szafa sterownicza IBOCO posadowiona na fundamencie obok przepompowni 
- wykonana z tworzywa sztucznego IP 65 
- wyposażona  w  drzwi  wewnętrzne  z  tworzywa  sztucznego,  na  których  są  zainstalowane  (na sitodruku 

obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 
1,  awarii  pompy nr  2,  pracy pompy nr  1,  pracy pompy nr  2;  wyłącznik  główny  zasilania, 
przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przełącznik na tryb awaryjny; 
sygnalizacja załączenia zasilania; przełącznik wyboru pompy w pracy dla trybu awaryjnego przyciski 
Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem; przełącznik trybu sieć/agregat 

- o wymiarach min.: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
- posadzona na fundamencie FTN80 incobex + 2x kieszeń kablowa z tworzywa , umożliwiającym 

montaż/demontaż  wszystkich  kabli  (np.  zasilających,  od  czujników  pływakowych  i  sondy 
                      hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

- na   zbiorniku   pompowni   należy  zabudować   szafę   pośrednią   INCOBEX   SSTN   400x420 
wyposażoną w listwę zaciskową i wkładkę patentową 
 

b.urządzenia elektryczne: 
- należy wykorzystać sterownik PLC GE Fanuc oraz modem SATEL 3 AS zabudowany w szafie przesyłu 

danych 
- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
- wyłącznik główny sieć-agregat 60A 
- gniazdo agregatu 32A/5P umożliwiające podłączenie agregatu przy zamkniętej szafie AKP 
- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10 
- gniazdo 24V 
- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na 

dowolnej fazie zasilającej 
- układ łagodnego rozruchu pomp sof start dobrane stosownie do mocy pomp, z zabezpieczeniem 

                     obwodów sof start wkładkami topikowymi o charakterystyce ULTRA QUICK 
- przekładniki prądowe, pomiar prądu niezależnie dla każdej pompy, a sygnał pomiaru powinien być 

podłączony do wejścia analogowego i wysyłany przez radiomodem 
- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów 
- syrenka  alarmowa  24 VDC  z  osobnymi  wejściami  dla  zasilania  sygnału  dźwiękowego  i 

optycznego 
- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
- hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni 
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- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
- oświetlenie wewnętrzne szafy 
- lampa sygnalizacji awarii odłączany wyłącznikiem 
- wyłącznik grzybkowy bezpieczeństwa 
- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma 

pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali min.1.4301 
- wyświetlacz poziomu ścieków w pompowni sterowany sondą hydrostatyczną 
- do przesyłu należy wykorzystać antenę zabudowaną na maszcie pompowni, należy przedłużyć kabel 

anteny z masztu do szafy sterowniczej 
- na  terenie  pompowni  lampa  oświetleniowa  zasilana  z  szafy  sterowniczej  z  zabudowanym 

przejściem typu arot DN 100 między lampą i szafą sterowniczą, 
- lampa powinna mieć wbudowany czujnik zmierzchowy oraz osobno zabezpieczony obieg 

zasilający w szafie sterowniczej pompowni 
 

b. sterowanie w oparciu o moduł radiomodemu, do którego wchodzą następujące sygnały: 
 

• wejścia (24VDC): 
- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
- zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone) 
- awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 
- awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 
- kontrola otwarcia drzwi  pompowni 
- kontrola pływaka suchobiegu 
- kontrola pływaka alarmowego – przelania 
- kontrola rozbrojenia stacyjki 
- sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA) 

 
• wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC) 
- załączanie pompy nr 1 
- załączenie pompy nr 2 
- załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego 

 
d,rozdzielnia sterowania pomp zapewnia: 
 

- naprzemienną pracę pomp 
- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy 

ręcznej 
- w  momencie  awarii  sondy  hydrostatycznej,  pracę  pompowni  w  oparciu  o  sygnał  z  dwóch 

pływaków 
 

- sterownik zabudowany na obiekcie PLC GE Fanuc należy wykorzystać do sterowania pracą i 

przesyłem sygnałów z pompowni: 
 

− sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny 
− 12 wejść binarnych 
− 6 wyjść binarnych 
− należy go wyposażyć dodatkowo w 4 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA 
− port szeregowy RS 232/485 
− wejścia licznikowe 
− sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach 
− stopień ochrony IP40 
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- obwody prądowe układu wykonawczego szaf sterujących: 

• zapotrzebowanie mocy dla poszczególnych pompowni ( dane znamionowe pomp ) 
- pompownia  P 5 moc 7,5 kW x 2 = 15,00 kW   15,2 A x 2 = 30,40 A 

 
• osprzęt układu wykonawczego szaf sterujących należy dobrać aby była możliwość jednoczesnego załączenia 

dwóch pomp 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


