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 M.19.01.02   BARIERY OCHRONNE STALOWE  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
barier ochronnych, stalowych z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu  B na słupkach stalowych, 
realizowanych na obiektach mostowych.  

  
1.4. Określenia podstawowe  
  

Dla celów niniejszej ST przyjmuje się następujące określenia podstawowe:  
1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobieżenia 
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu 
pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z 
obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.  
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z 
profilowanej taśmy stalowej (zał. 11.1).  
1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami stałymi 
znajdującymi się w pobliżu jezdni.  
1.4.8. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do słupków (zał. 11.2 a).  
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający za zadanie 
umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna 
odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.  

   Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem przetłoczeń (zał.  
11.4).  
1.4.10. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika stalowego  
(np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, 
którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), 
powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana 
do dołu, lecz unoszona ku górze.  
1.4.11.Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub z kształtownika 
stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w określonej 
odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia dużą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie 
kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego pojazdu.  
1.4.12. Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji:  

− typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m,  

− typ II  :   bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m, − 
typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru.  
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  
  
2. Materiały  

  
1.1. Przedmiot SST  
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem na obiektach mostowych barier ochronnych sztywnych typu BB-2.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót

  
1.3. Zakres robót objętych SST
    

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

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

  
2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych  
 Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano aprobatę 
techniczną.  

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w dokumentacji 
projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należą:  

− prowadnica,  

− słupki, − pas 
profilowy,  

− wysięgniki,  

− przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, − 
łączniki ukośne, − obejmy słupka, itp.  

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do wykonania elementów 
betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.  
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych  
2.3.1. Prowadnica  

Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w dokumentacji projektowej, przy 
czym:  

− typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18]  
Wymiary  oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu  B podano w załączniku 11.4.  
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą 

producenta.  
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 

antykorozyjnej.  
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.  

2.3.2. Słupki  
Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.   
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: ceownik dwuteownik. 

Wysokość środnika kształtownika wynosi  140mm.   
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia kształtownika 

walcowanego 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  
[11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.  
Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11]  

Stal  Granica plastyczności,  
minimum dla słupków,    MPa  

Wytrzymałość na rozciąganie 
dla słupków,   MPa  

St3W  
St4W  

195  
225  

od 340 do 490 od 
400 do 550  

  
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.  

2.3.3. Inne elementy bariery  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadać PN-

H93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego.  
Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki (zał. 

11.9), śruby, światła odblaskowe itp. powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i być zgodne z 
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ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. 
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.  

Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery 
powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.  

Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, 
podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach 
blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów.  

Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.  
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją  

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić 
trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w 
środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki 
cynkowej powinna wynosić 60 µm.  

  
3. Sprzęt  
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania barier  
 Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  

− zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier,  

− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,  

− betoniarki przewoźnej,  

− wibratorów do betonu, − 
przewoźnego zbiornika na wodę, − 
ładowarki, itp.  
  
4. Transport  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport  elementów barier stalowych  
 Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie 
powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) 
należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w 
pojemnikach handlowych producenta.  
  Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Przy 
załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier należy 
przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.  
  
5. Wykonanie robót  
  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Roboty przygotowawcze  
  Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:  

− wytyczyć trasę bariery,  

− ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6),  

− określić wysokość prowadnicy bariery (zał. 11.3),  

− określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, − 
ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp.  
5.3. Osadzenie słupków  
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5.3.1. Słupki przykręcane bezpośrednio do gzymsów.  
5.3.2. Tolerancje osadzenia słupków  

  Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów wydłużonych 
otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm.  
  Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana równolegle do 
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania wysięgników lub 
przekładek i wynosi ± 6 mm.  
  
5.4. Montaż barier  Bariery sztywne typu BB-2  

              Montaż barier sztywnych rozpoczyna się od wstawienia kotew słupków równocześnie z montażem zbrojenia 
kap chodnikowych. Kotwy te muszą być ustawione w przewidzianych projektem rozstawach. Kotwy słupków należy 
montażowo zamocować tak, aby nie uległy przesunięciu w czasie betonowania kap chodnikowych.  

             Wyżej wymienione czynności wchodzą w zakres ST 13.00.00 Beton.  
Słupki barier ochronnych BB-2 mocowane są co 1,0m. Sposób łączenia segmentów prowadnicy bariery należy wykonać 
w ten sposób, aby nieprzetłoczony koniec prowadnicy zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów.  

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

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

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

− dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. (np. wg zał. 11.5).  
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: a) czerwone - po prawej stronie jezdni,  
b) białe         - po lewej stronie jezdni.  

   Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami WSDBO  
[32].  
  Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier.  
  
6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi:  

− atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według wymagania punktu 
2.2,  

− zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez właściwe normy 
PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement.  
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  Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów 
betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót betonowych, na wniosek 
Wykonawcy, Inżynier 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 2.  
  W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.  
  
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów                  
dostarczonych przez producenta  

Lp.  Rodzaj 
badania  

Liczba badań  Opis badań  Ocena wyników 
badań  

1  Sprawdzenie 
powierzchni  

5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każ- 
dej dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000 
elementów  

  

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 i katalogiem 
(informacją) 
producenta barier  

  2  Sprawdzenie 
wymiarów  

Przeprowadzić 
uniwersalnymi 
przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami  

  
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót  

   W czasie wykonywania robót należy zbadać:  
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość prowadnicy 

nad terenem),  
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) producenta barier,  
c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,  
d) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,  
e) poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,  
f) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach ustalonych w WSDBO 

[32].  
  
7. Obmiar robót  
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 8. 
Odbiór robót  

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
  
9. Podstawa płatności   
  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
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   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania 1m bariery ochronnej stalowej obejmuje: − prace 
pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  
− dostarczenie materiałów,  

− montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych śrub i 
podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier osłonowych, odcinków 
przejściowych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, umocowaniem elementów 
odblaskowych itp.,  

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, − 
uporządkowanie terenu.  
  
10. przepisy związane  
  
10.1. Normy  

 

1.  PN-B-03264  Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie  

2.  PN-B-06250  Beton zwykły  
3.  PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
4.  PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  
5.  PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  
6.  PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  
7.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
8.  PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

Wspólne wymagania i badania  
  9.  PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
10.  PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
11.  PN-H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.  

Gatunki  
12.  PN-H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
13.  PN-H-93403  Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary  
14.  PN-H-93407  Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco  
15.  PN-H-93419  Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco  

16.  PN-H-93460-03  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do       
490 MPa  

17.  PN-H-93460-07  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali 
węglowej zwykłej jakości o Rm do  490 MPa  

18.  PN-H-93461-15  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 
Kształtownik na poręcz drogową, typ B  

19.  PN-H-93461-18  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 
Ceowniki półzamknięte prostokątne  

20.  PN-H-93461-28  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne  

21.  PN-M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
22.  PN-M-82101  Śruby ze łbem sześciokątnym  
23.  PN-M-82121  Śruby ze łbem kwadratowym  
24.  PN-M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym  
25.  PN-M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym  
26.  BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  
27.  BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 

i kwadratowym  
28.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
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M.13.02.00        BETON   NIEKONSTRUKCYJNY  
  
1. Wstęp  
  

 1.1.  Przedmiot SST  
  
  Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu 
niekonstrukcyjnego.  
  
 Zakres stosowania SST  
  
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
  
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu niekonstrukcyjnego.                                                                                         
          Do M.13.02.00. – zaliczono:   
- beton B15 podkładowy pod krawężniki wzdłuż skrzydełek,  
- beton B15 ochronny pod poprzecznice i płyty przejściowe.  
  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
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1.4. Określenia podstawowe    
                                                                                                                        

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w DM  
00.00.00 i M.13.01.01.  

  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera, Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  
2. Materiały   
  

   Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie    
                                                                                                                 
3. Sprzęt      
                                                                                                                                                                                          

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Mieszanie 
składników w betoniarce przeciwbieżnej, dozowanie wagowe.  

  
4. Transport  

5. Wykonanie robót  
  

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.  

  
5.2. Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić poprawność wykonania podłoża dla 

wykonania podkładu. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w 
miarę możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu 
technicznego.  

   
  
  
6. Kontrola jako ści robót  
  

Roboty należy prowadzić w obecności Inżyniera . Kontroli podlega przygotowanie podłoża, grubość  
układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu.                                       Uwagi:  
Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów:   

− jakości kruszywa i cementu oraz wody, − 
 max. gęstości mieszanki.  

  
Należy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie  

wg ST-M.13.00.00 Beton.  
  
7. Obmiar robót  
  

Jednostką obmiarową robót jest m3 betonu.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i  

sprawdzonych w naturze.  
  
8. Odbiór robót  
  

  
Wg SST-M.13.00.00
     

8.1. Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu oraz końcowy- wg STD                   M.00.00.00  
9. Podstawa płatności  
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, dostarczenie i ułożenie z zagęszczeniem mieszanki 
betonowej oraz jej pielęgnację  
10. Przepisy związane  
 PN-75/B-06250. Beton zwykły ST M. 
13.00.00. BETON.  
 
  



D.05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA 
DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW

WSTĘP

Przedmiot SST

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

 Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robót.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną,  wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut  
Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej SST  
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie  przy  zastosowaniu  urządzeń  układających  (układarek),  składających  się  z  wózka  i  chwytaka  

sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia;  
urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wmiatania  piasku  w  szczeliny,  
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową,  
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

WYKONANIE ROBÓT

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

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

Podłoże i koryto

Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed  nadmiernym  
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA 

DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW



 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Podbudowa

Rodzaj  podbudowy przewidzianej  do wykonania pod warstwą betonowej kostki  brukowej  powinien być zgodny z  
dokumentacją projektową.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Na podsypkę należy użyć miału kamiennego granitowego lub bazaltowego 0-4mm (jeżeli dokumentacja projektowa  
nie przewiduje innego materiału).

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie  
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie  
wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem  
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek.  
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie,  tak aby układarka  
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania  
mechanicznego  nie  może  mieć  dużych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio  przygotowana  przez  
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa  
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie  
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki  
w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza  
się.
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów itp.)  powinna  
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek  
ściekowych (ścieków).
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy  kostkowe  
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W  
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na  
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  z  tworzywa  
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku  
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku  
wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin  pomiędzy  dłuższymi  
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał  
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem lub 
b) zaprawą cementowo-piaskową zgodnie z zaleceniem projektu lun Inspoktora Nadzoru.

Szczeliny dylatacyjne

W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach  nie większych niż co 8 m. Szerokość  



szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami  
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 

 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej  
wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej  
wykonaniu  należy  przykryć  warstwą wilgotnego  piasku  o  grubości  od  3,0  do  4,0  cm i  utrzymywać  ją  w stanie  
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 oC) do  
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

 aprobatę techniczną,
 certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech  

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,

OBMIAR ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz Umowa z Wykonawcą .

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

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

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.



D.08.01.01
KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu  
robót opisanych wyżej.

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 lub zwykłej,
 betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością obejmuje:
zakres rzeczowo-ilościowy zgodny z przedmiarem robót

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
 krawężniki betonowe 15x22x100 lub 15x30x100
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
Wymagania techniczne stawiane betonowym krawężnikom

Krawężniki betonowe  powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy  
Dróg i Mostów).
Krawężniki betonowe  powinnay odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

Wymiary krawężników zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów należy użyć  
typowych krawężników betonowych typu lekkiego o wymiarach 15x30x100 lub 15x22x100. 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników 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.
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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

.

2.5. 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

Zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów należy wbudować krawężniki na łąwie  
z betonu C12/15.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco,  powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13]  lub  
aprobaty technicznej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. 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.
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ława żwirowa

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając  
wodą.
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

5.3.2. Ława tłuczniowa

Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
Tłuczeń  należy  starannie  ubić  polewając  wodą.  Górną  powierzchnię  ławy  tłuczniowej  należy  wyrównać  klińcem i  ostatecznie  
zagęścić.
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając  
poszczególne warstwy.

5.3.3. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.



Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być  
wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  PN-B-06251  [3],  przy  czym  należy  
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. 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].

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3  
do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej zgodnie z dokumentacją projektową.

5.4.4. Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do  
krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla  zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  
krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą  
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

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

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego  

krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100  

m ustawionego krawężnika,
c) równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w dwóch  punktach  na  każde  100  m krawężnika,  

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika 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.

OBMIAR ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz Umowa z Wykonawcą .

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

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

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D-01.02.04. 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGI, OGRODZE Ń 

 
 Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje usunięcie: 

 
 
 Zamawiający wskaŜe które materiały pozostają jego własnością oraz poda miejsce ich składowania. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano z SST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” punkt 2. 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki  
 

 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi, ogrodzeń 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na roboty budowlane
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką elementów drogi, ogrodzeń , wykonywanych jako roboty przygotowawcze. 

− chodnika z kostki brukowej, 
− obrzeŜy betonowych  8x30 cm, 
− ogrodzeń z siatki przy posesji, 
− słupków z rur stalowych do znaków drogowych , 
− tarcz znaków drogowych i tablic, 
− wiaty przystankowej .
- płyt betonowych 
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− spycharki, 
− ładowarki, 
− Ŝurawie samochodowe, 
− samochody cięŜarowe, 
− zrywaki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
 Materiały z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych  w punkcie 1.3. zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Kierownika Projektu.  
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Kierownik 
Projektu moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów.  
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Kierownika Projektu.  
 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń.  

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone,  
wskazane przez Kierownika Projektu. 

 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg  znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności  naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-
02.03.01. „Roboty ziemne. Wykonanie nasypów”. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg  moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, 
lub inny zaakceptowany przez Kierownika Projektu: 



 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń 
powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.03.01. „Roboty ziemne. Wykonanie wykopów”. 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg, przepustów i ogrodzeń jest: 

− dla chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
− dla obrzeŜa, ogrodzeń, - m (metr), 
− dla znaków drogowych, słupków, wiat przystankowych - szt. (sztuka), 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki obrzeŜy, 
− odkopanie obrzeŜy wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentualnie ław betonowych, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki chodników: 
− ręczne wyjęcie płytek betonowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na 

poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki znaków drogowych : 
− demontaŜ tablic znaków drogowych ze słupków metalowych, 
− odkopanie i wydobycie słupków metalowych i z tworzyw sztucznych, 
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥1,00 według BN-77/8931-12, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki ogrodzeń: 
− demontaŜ elementów ogrodzenia, bramy wjazdowej, 
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-1, 
−  przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem w stosy na 

poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki wiaty: 
− zdjęcie daszka, 
− rozebranie ścian , 



− ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem 
na poboczu, 

− rozkucie i usunięcie ewentualnego fundamentu, 
− uzupełnienie i wyrównanie podłoŜa, 
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
 

 Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje usunięcie: 
− chodnika z kostki brukowej, 
− obrzeŜy betonowych  8x30 cm, 
− ogrodzeń z siatki przy posesji, 
− słupków z rur stalowych do znaków drogowych i tablic, 
− tarcz znaków drogowych i tablic, 
− wiaty przystankowej  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

10.2. Inne przepisy 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 175 poz.1485 
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dnia 23 
stycznia 2003. 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001  o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627). 
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