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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  SST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi z rur PEHD  w ramach „ Modernizacji odcinka drogi gminnej w 
m. Bruczków  gm. Borek Wielkopolski” 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przepustów pod koroną drogi oraz pod zjazdami. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do przepływu małych cieków 
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której po 
zmontowaniu na budowie, moŜna wykonać przepust. 

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw 
dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro. 

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych. 

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 

1.4.6. Przepust Ŝelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z Ŝelbetu. 

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na obciąŜenie 
pionowe i poziome. 

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym moŜna wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą obciąŜenie pionowe i 
poziome oraz fundament łuku. 

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub Ŝelbetowych. 

1.4.10.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi 
(lub głowic kołnierzowych), słuŜący do moŜliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do 
podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia 
elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem. 

1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, równoległe, 
prostopadłe lub ukośne do osi drogi, słuŜące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i podtrzymania stoków 
nasypu. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są: 
 
− materiały na ławy fundamentowe, 
− RURY PEHD fi 80 i  fi 40 cm 
− Rury powinny posiadać atest 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

− Ŝurawi samochodowych, 

− betoniarek, 

− innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

 Kamień i kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [37]. 

4.2.5. Transport prefabrykatów 

Dowolnymi środkami transportu wg  uznania wykonawcy w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

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

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

− czasowego przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazówek InŜyniera. 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń InŜyniera. 
W szczególności zabezpieczenie moŜe polegać na: 

− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

− podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
 Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego uŜytku. Typ ścianki oraz sposób jej 
zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami InŜyniera. 
 Po wykonaniu robót ściankę szczelną naleŜy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 
 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, ścianki szczelne moŜna pozostawić w gruncie. 
 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co 
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z 
zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 
 Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie moŜe przekraczać 
+1,0 cm i -3,0 cm. 
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5.3.2. Zasypka przepustu 

 Jako materiał zasypki przepustu naleŜy stosować Ŝwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. 
 Zasypkę nad przepustem naleŜy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości z 
jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub SST. 
 Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŜy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 

 Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
a) róŜnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 
    ± 2 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 5 cm dla przepustów pozostałych, 
b) róŜnice rzędnych wierzchu ławy: 
    ± 0,5 cm dla przepustów sklepionych, 
    ± 2 cm dla przepustów pozostałych. 
 RóŜnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia 
wody w przepuście. 
  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 

 Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych 
w punkcie 5.2 i 5.3. 

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 

 Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją 
projektową. 

6.6. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 

 Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleŜy sprawdzić: 
− rodzaj materiału uŜytego do wykonania ławy, 
− usytuowanie ławy w planie, 
− rzędne wysokościowe, 
− grubość ławy, 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
 

6.8. Kontrola połączenia prefabrykatów 

 Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego 
przepustu z dokumentacją projektową  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
− szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie wykopu, 
− wykonanie ław fundamentowych, 
− wykonanie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację, 
− wykonanie deskowania, 
− montaŜ konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi 1), 
− zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2), 
− rozebranie deskowania, 
− wykonanie izolacji przepustu, 
− wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− umocnienie wlotów i wylotów, 
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych 
2) dla przepustów wykonywanych na mokro. 
 Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie wykopów, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie ścianki czołowej: 

a) w przypadku ścianki betonowej 
− ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie, 
− ew. zbrojenie elementów betonowych, 
− betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaŜ elementów z prefabrykatów, 
b) w przypadku ścianki z kamienia 
− roboty murowe z kamienia łamanego, 

         dla wszystkich rodzajów ścianek czołowych: 
− wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
− zasypka ścianki czołowej, 
− ew. umocnienie wlotu i wylotu, 
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 
elementów budowlanych z betonu 

  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą  
  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
 

  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  
  6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
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  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
  8. PN-B-06250 Beton zwykły 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

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

za pomocą młotka SCHMIDTA typu N 
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania             i 

ocena zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym  
32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym  
33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym  
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

 
35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
 

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu 
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie 

aluminiowej 
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem sączków  w ramach „ Modernizacji drogi gminnej w m. Bruczków  gm. Borek Wielkopolski” 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1                                                                                                                                                                                                                                       

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
sączków podłuŜnych, które w drogownictwie stosuje się do: przejęcia wód z przepuszczalnej warstwy odsączającej 
nawierzchni, obniŜenia poziomu wód gruntowych, niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi Sączek podłuŜny 
wykonuje się w postaci w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach określonych w dokumentacji 
projektowej kruszywo moŜe być częściowo zastąpione geowłókniną. 
  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Sączek podłuŜny - sączek słuŜący do odprowadzenia wody z podłoŜa gruntowego (sączek głęboki) lub do odwodnienia 
warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi. 

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

1.4.3. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych, 
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  termoplastycznych:  polietylenowych,  
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. duŜą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłuŜnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłuŜnych są:  
− rurki drenarskie z otworami z tworzywa sztucznego,  
− materiał filtracyjny (grys 5-31,5),  
− geowłóknina,  
− materiały do zabezpieczenia styków rurek,  
 

2.4. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-12 [27], tj. być rurkami 
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą 
wytłaczania. 
 Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób 
umoŜliwiający dokładne ich łączenie. 
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 Szczeliny wlotowe (szparki podłuŜne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od 
grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny 
powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. 
 Wymagania   dla   rurek   drenarskich   z  polichlorku   winylu   podano   w              tablicy 2. 
 Rurki drenarskie naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek 
drenarskich naleŜy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25oC, a powyŜej 25oC do wysokości 2 
zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) naleŜy chronić przed działaniem sił mechanicznych w 
temperaturze poniŜej 0oC, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniŜoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) naleŜy 
chronić w temperaturze poniŜej                  -10oC. 

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego  
                  polichlorku winylu 

Lp.    Właściwości i cechy 
Średnica zewnętrzna nominalna,   mm 

  50 65 80 100 125 

1 Średnica zewnętrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5 

2 Dopuszczalna odchyłka średnicy 
zewnętrznej, mm 

-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 

3 Średnica wewnętrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0 

4 Dopuszczalna odchyłka średnicy 
wewnętrznej, mm +2 +2 +2 +2 +2,5 

5 Długość rurki, m 200 150 100 75 50 

6 Szerokość szczelin wlotowych, mm od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do 1,5 od 1,7 do 2 

7 Ogólna powierzchnia szczelin 
wlotowych na dług. 1 m, cm2, co 
najmniej 
- dla szerokości od 0,6 do 1,0 mm 
- dla szerokości od 1,1 do 1,5 mm 
- dla szerokości od 1,7 do 2,0 mm 
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33 
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- 
- 

46 
8 Liczba szczelin węŜszych na 1 m rurki, 

% 20 20 20 20 20 

9 Odporność na uderzenie, wg BN-
78/6354-12 [27] dopuszcza się uszkodzenie najwyŜej 1 próbki 

10 Odporność na zginanie, wg BN-78/6354-
12 [27] 

próbka nie powinna załamywać się  
i wykazywać pęknięć 

11 Wytrzymałość na zerwanie, wg BN-
78/6354-12 [27] próbka nie powinna ulec zerwaniu 

12 
 

Zmiana wymiarów średnicy, wg BN-
78/6354-12 [27], %, nie więcej niŜ 12 12 12 12 12 

 
 Złączki, słuŜące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane z 
polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadać 
BN-84/6366-10 [28]. 
 Złączki naleŜy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na 
odkrytych placach naleŜy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura 
otoczenia nie moŜe przekraczać 40oC, a odległość składowania powinna być większa niŜ 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 
worków. 

2.6. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłuŜnym 

 Jako materiały filtracyjne naleŜy stosować: 
 - grys 5-31,5mm 

2.7. Geowłóknina 

 Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i 
biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą sczepnością z gruntem drogowym, o 
charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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



 
D-03.00.00 ODWODNIENIE 9 

 
3.2. Sprzęt do wykonania sączka podłuŜnego 

 Sączek podłuŜny moŜe być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaŜ zwykle, ze względu na niewielki 
zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie. 
 W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłuŜnych Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
a) koparek do kopania rowków drenarskich, 
b) koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z ewentualną 

zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym, 
c) układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania rowków, 
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w celu ułoŜenia w nich rurek 

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

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport przy wykonywaniu sączka podłuŜnego 

 
 Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie naleŜy rzucać. Szczególną ostroŜność naleŜy 
zachować w temperaturze 0o C i niŜszej. 
 Złączki w workach i pudłach naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie wykopu pod sączek podłuŜny 

 Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami InŜyniera. 
 Wykop rowka drenarskiego naleŜy rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzić ku górze, w celu 
zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od 
zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. 
W gruntach osuwających się naleŜy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 
[32]. 
 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o 
szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego 
gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 
 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy powierzchnię terenu 
wyprofilować ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

5.3. Układanie rurociągu drenarskiego 

 Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeństwa 
osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w duŜych ilościach, układanie naleŜy przerwać do czasu zmniejszenia 
strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp. 
 Skrajny, ułoŜony najwyŜej otwór rurki naleŜy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką 
plastykową) w celu uniemoŜliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki. 
 Zasada działania drenu wymaga umoŜliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub 
otwory (dziurki, szparki podłuŜne) w rurkach. 
 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub InŜynier nie określą inaczej, to na budowie moŜna uŜyć tylko jednego 
rodzaju materiału, zgodnie z niŜej podanymi zasadami. 
 Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, naleŜy łączyć za pomocą 
specjalnie produkowanych złączek. 

5.5. Zastosowanie geowłókniny w sączku podłuŜnym 

 Geowłókniny mogą być zastosowane do: 
− owinięcia kruszywa. 
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5.6. Zasypanie rurociągu 

 Zasypanie rurociągu naleŜy wykonać materiałem filtracyjnym (Ŝwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST lub wskazaniami InŜyniera. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
ułoŜonego rurociągu. Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, to po ułoŜeniu rurek naleŜy wykonać obsypkę 
ze Ŝwiru do wysokości 10 cm nad wierzchem rurki, zagęszczoną ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie układać 
warstwy materiału filtracyjnego, określonego w             p. 2.6, grubości nie większej niŜ od 20 do 25 cm w stanie luźnym, 
które naleŜy lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę ochronną z darniny 
(trawą w dół) lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią i zagęszcza. 

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłuŜnego 

 Przy wykonywaniu sączka podłuŜnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 
− odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od  ± 10 cm, 
− pochylenia skarp wykopu nie powinny róŜnić się więcej niŜ +5 %, 
− pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny róŜnić się więcej niŜ +10 %, 
− odchylenia odległości osi ułoŜonego drenaŜu od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych - nie powinny 

przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego drenaŜu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekraczać: 
      przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku, 
      przy zwiększeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 
− odchylenia  grubości  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocześnie ±25 % zaprojektowanej grubości warstwy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłuŜnego 

6.2.1. Ceramiczne rurki drenarskie 

 KaŜdą dostawę rurek naleŜy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, tzn. skontrolować prawidłowość 
kształtu, średnicę, grubość ścianek i inne cechy wymienione w tablicy 1. Dopuszcza się występowanie rys i pęknięć 
powierzchniowych oraz bruzd i zgrubień na powierzchni zewnętrznej, nie powodujących zmniejszenia mrozoodporności i 
wytrzymałości. 
 Wynik sprawdzenia cech zewnętrznych naleŜy uznać za poprawny jeśli liczba sztuk niedobrych w próbce liczącej 
80 rurek, jest mniejsza od 7. Jeśli łączna liczba sztuk niedobrych w próbce jest większa lub równa 8, całą partię dostawy  
naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami PN-B-12040 [20], w związku z czym wymaga ona przesortowania. 

6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

 KaŜdą dostawę rurek naleŜy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych w punkcie 2.4 i 
tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań InŜyniera, z których naleŜy pobrać 
odcinki rurek do badań. 
 Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych naleŜy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu odcinka rurki o 
długości 1 m. 
 W przypadkach wątpliwych lub spornych naleŜy przeprowadzić badania wymienione w tablicy 2, lp .od  9 do 12. 
 Złączki rurek z tworzywa sztucznego naleŜy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość powierzchni, brak 
pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciąŜnikiem o masie 25 kg z wysokości 0,5 m. 

6.2.4. Geowłóknina 

 Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym  
 W przypadkach wątpliwych lub spornych naleŜy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie 
podanym w aprobacie technicznej. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłuŜnego 

 W czasie wykonywania sączka podłuŜnego naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłuŜnego, wymienionych  w p. 5.8, 
c) prawidłowość wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3, 
d) poprawność ułoŜenia rurociągu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5, 
e) prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6, 
f) poprawność wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową sączka podłuŜnego jest - m (metr). 
 Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, podstawowego i odgałęzień, w 
tym dochodzących do zewnętrznej ściany czołowej wylotu drenu. 
 Wyloty drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej sączka podłuŜnego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST                      i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłuŜnego podlega: 
− rów pod sączek, 
− podsypka  rurociągu drenarskiego, 
− zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego, 
− zbrojenie w Ŝelbetowym wylocie drenu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m sączka podłuŜnego obejmuje: 
− wyznaczenie robót w terenie, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykopanie rowków w gruncie od I do V kat. z wyrównaniem i ubiciem dna, 
− rozłoŜenie podsypki z ubiciem, 
− ułoŜenie sączków z kruszywa lub rurek drenarskich, 
− zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem  i zagęszczenie zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

  2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy                    i 
określenia 

  3. PN-B-02480 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis gruntów 
  4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
  5. PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, 

porowatości i szczelności 
  6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
  7. PN-B-04102 Materiały  kamienne.  Oznaczenie  mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie  wytrzymałości  na  ściskanie 
  9. PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
10. PN-B-04115 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  kamienia na 

uderzenie (zwięzłości) 
11. PN-B-04492 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności 
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12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości siarki 

metodą bromową 
17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i 

badania 
18. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania              i 

ocena zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
26. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 
28. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnienio- 

wego 
29. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
30. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie              i 

transport 
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 
32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

  33. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”,         Warszawa 1979-1982. 
 
 

 
 


