
 
 

 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonanie przepustów 
 
 

Ułożenie przepustów pod koroną drogi. Przepusty rurowe żelbetowe 
 

Wykonanie fundamentu betonowego grubości 30 cm pod przepust 
 

Ułożenie ścianek czołowych przepustów z betonu C 25/30 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  przepustów pod 
koroną drogi z elementów prefabrykowanych układanych na fundamencie betonowym oraz wykonanie ścianek 
czołowych wlotu i wylotu przepustów dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy 
– Bukowie Górne gm. Drużbice Etap I” 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

− Wykonanie fundamentu betonowego grubości 30 cm z betonu C16/20. W koszcie wykonania 
fundamentu uwzględnić zabezpieczenie wykopu przed zalewaniem wód oraz przepływ wód przez rurę 
ochronną, lub inne zabezpieczenie i/lub przeprowadzenie wód w trakcie realizacji robót.  

− Wykonanie części przelotowych przepustów o  długościach zgodnych z projektem wraz z wykonaniem 
izolacji styków prefabrykatów lepikiem. Ułożenie przepustów pod koroną drogi.  

− Wykonanie obsypki wokół przepustu - średnia grubość obsypki gr. 30 cm. Wskaźnik zagęszczenia 
zasypki wokół przepustu Is=0,95. Grunt piaszczysty o edometrycznym module nie mniejszym niż 
20000 kPa i frakcji ciągłej 0-32 mm 

− Wykonanie prefaścianek czołowych przepustów z betonu C25/30 (B30). 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 
1.4.2. Przepust z elementów prefabrykowanych rurowych – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana 
jest z prefabrykatów o przekroju poprzecznym rurowym żelbetowym. 
1.4.3. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków 
rur. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 



 
 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST  „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz 
z aprobatą techniczną IBDiM. 
 
2.2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
-  prefabrykaty rurowe lub skrzynkowe o parametrach technicznych określonych w dokumentacji projektowej 
-  beton w ściankach czołowych 
-  stal zbrojeniowa  
-  beton na ławy fundamentowe 
-  drewno na deskowania 
-  materiały izolacyjne 
 
2.3. Beton i jego składniki  
Poszczególne elementy konstrukcji przepustów betonowych należy wykonywać wyłącznie z betonu klasy co 
najmniej:  
– C25/30 (B-30) – beton płyty żelbetowej (nadbeton), warstwy ochronnej izolacji 
– C25/30 (B-30)– ścianka czołowa  wlotu i wylotu 
– C16/20 (B-20) – ławy fundamentowe pod prefabrykaty przepustu  
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania:  
− nasiąkliwość nie większa niż 4%  
− przepuszczalność wody  
- stopień wodoszczelności co najmniej W8  
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F150.  
 
2.4. Żelbetowe elementy prefabrykowane  
Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356.  
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm.  
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości 50 mm 
w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 
wyszczerbień.  
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.  
 
2.5. Zaprawa cementowa  
Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN 197-1; piasek wg PN-B-06711 i wodę 
wg PN-EN 1008. Wykonana zaprawa marki min. M12 powinna spełniać wymagania PN-B-14501. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 



 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 
– koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m3, 
– ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 
– sprzętem transportowym, 
– sprzętem do rozładunku prefabrykatów, jak lekkim sprzętem dźwigowym 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania niniejszej STWiORB jakość Robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Transport prefabrykatów 
Transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia 
zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na wagonach powinno się odbywać pionowo dla 
wszystkich elementów przelotowych. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być 
symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 
5cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie. 
Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30cm. Do transportu można przekazać 
elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75R. 
 
4.3 Transport cementu i betonu 
Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. . 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-06251 prowadzony dowolnymi 
środkami pod warunkiem, że nie spowoduje on: 
-  segregacji składników,  
-  zmian składu mieszanki,  
-  zanieczyszczenia mieszanki,  
-  zmian temperatury więcej niż  ±5°C. 
Czas transportu powinien umożliwiać wbudowanie mieszanki nie później niż po: 
-  90 min. przy temperaturze otoczenia + 15°C,  
-  70 min. przy temperaturze otoczenia + 20°C,  
-  30 min. przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST p. 2. 

5.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z wykonaniem zasypki, nasypu nad budowlą i zagęszczaniem gruntu należy 
prowadzić zgodnie z ST  Roboty ziemne. 
Przy poszukiwaniu gruntów i materiałów do wykonania nasypu w pierwszej kolejności należy rozważyć 
przydatność gruntów uzyskanych przy wykonywaniu wykopu. 
Nasypy nad budowlą należy wykonać jednocześnie z obu stron z jednakowych zagęszczonych według 
wymagań poziomych warstw gruntu. Przed zasypaniem budowli wykonanego w starym nasypie, należy po obu 
stronach przepustu wyciąć w nasypie stopnie w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza. 
Przy wykonywaniu nasypów podczas zimy należy stosować się do wymagań specjalnych omówionych w 
normie BN-72/8932-01. 



 
 

5.3 Ławy fundamentowe 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
a) różnicę wymiarów ławy fundamentowej w planie: ± 5 cm, 
b) różnice rzędnych wierzchu ławy: ± 2 cm, 
Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy nie mogą spowodować spiętrzenia 
wody w przepuście. 

5.4 Montaż i łączenie elementów prefabrykowanych 

Montaż i łączenie elementów prefabrykowanych powinno być realizowane zgodnie z Dokumentacją Projektową 
przy przestrzeganiu szczególnych, specjalnych wymagań: 
- montaż mogą wykonywać wyłącznie doświadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony 
wykonawcy, 
- dostarczenie elementy prefabrykowane powinny być przedmiotem odbioru w zakresie zgodności 
Dokumentacją Projektową, atestów kontroli jakości; spełnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzeń 
lub defektów widocznych dyskwalifikujących i uniemożliwiających montaż, 
- odrzucone prefabrykaty nie mogą być montowane. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić technologię montażu, przeprowadzić odpowiedni 
instruktaż, skontrolować sprawność sprzętu montażowego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w OST p. 7. 

6.2 Kontrola betonów w konstrukcji budowli 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach na próbkach sześciennych o boku 150 mm w ilości jedna 
próbka na zmianę, nasiąkliwości betonu na próbkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i odporności na 
działanie mrozu wg PN-88/B-06250. Należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie mają 
raków, pęknięć, rys i ciał obcych w betonie. Rysy otwarte, pęknięcia, ciała obce i odsłonięcia zbrojenia są 
niedopuszczalne. Dopuszcza się występowanie rys włoskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwartości): 

• poprzeczne - na 1/4 długo ci w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości ściany 
• podłużne - na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie 
• poprzeczne i podłużne krzyżujące - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 

miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niż 2% powierzchni. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać: 

• w zakresie długości  ± 5mm 
• w zakresie wysokości i szerokości (grubości)  ± 5mm 
• w zakresie odchylenia od prostoliniowości - ponad 0,1 % długości 
• w zakresie odchylenia od pionu ściany - ponad 0,2% wysokości 
• w zakresie odchylenia od płaszczyzny na odcinku 3m - ponad 0,2%. 

6.2 Kontrola kruszywa, cementu i zbrojenia do betonu 

Kontrola kruszywa i cementu do betonu musi obejmować wszystkie wymagania podane w SST  Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe  p. 6. 

6.3 Sprawdzenie ławy fundamentowej 

Sprawdzeniu podlega: 
-  rodzaj i ilość materiału użytego do wykonania ławy,  
-  grubość ławy  
-  zgodność z Dokumentacją Projektową 



 
 

6.4 Kontrola prefabrykatów rurowych 

Należy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w p. 2.2. niniejszej SST 

6.5 Sprawdzenie wykonania nasypów i zasypki  

Sprawdzenie wykonania nasypów i zasypki powinno się odbywać w trakcie i po wykonaniu robót ziemnych. 
Należy sprawdzać zgodność wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w SST  Roboty ziemne. 
Prawidłowość zagęszczenia nasypów bada się wg BN-72/8932-01. 

7 Obmiar ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej p. 8 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Część przelotowa przepustu: jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego przepustu z prefabrykatów rurowych 
Ścianki czołowe: jednostką obmiaru jest 1 sztuka prefabrykowanej ścianki czołowej przepustu 
Fundament: jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu betonowego 

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej p. 9. 
Odbiór robót obejmuje: 

a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: wykop, fundament.  
b) odbiór ostateczny (całego przepustu), 
c) odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych. Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z 
wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne 
z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy. 

9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST p. 9. 
Płatność za m (metr) wykonanego rurociągu, lub przewodu przepustu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 - wykonanie przewodu przepustu 
 - wykonanie robót betonowych: 
- wykonanie ławy fundamentowej, 
- wykonanie – montaż ścianki czołowej, 
- montaż i łączenie elementów prefabrykowanych, 

10 Przepisy związane 

10.1 Polskie normy 

PN-B-06250 - Beton zwykły 
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-067l4/l5 - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
PN/B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
PN/B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 



 
 

użytku. 
PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN-196-2: 1996 - Metody badania cementy. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN-196-3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN-196-6: 1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN-196-7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek. 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-H-932l5 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN/H-043 - Próba statystyczna rozciągania metali 
BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych 
PN-B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN/C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowanych na gorąco 
PN-B-24626 - Lepik smołowy stosowany na gorąco 
BN-79/6751-01 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
BN-88/6751-03  - Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-72/9081-02 - Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i 

badania 
BN-74/8935-04 - Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane 
PN-B-06714/34 - Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
BN-84/6774-02 - Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-06262 - Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą  młotka 

SCHMIDT A typu N 
PN-B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 
PN-C-04566/ - Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 

metodą kolorymetryczną z tiofluorescenią z kwasem o-hydro-ksyrtęciobenzoesowym 
PN-C-04566/03 - Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie siarkowodoru i siarczków 

rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną 
PN-C-04566/09 - Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie siarczków metodą wagową 
PN-C-04628/02 - Badania zawartości cukrów. Oznaczenie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczalnych i skrobi 

nierozpuszczalnej metodą kalorymetryczną z antorem. 
PN-C-04600/00 - Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowanie chloru. Postanowienia ogólne 

i zakres normy 
PN-C-04554/02 - Badania trwałości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 0,357 mvaI/dcm3 metodą 

wersenianową 
PN-C-0454I - Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji 

rozpuszczalnych mineralnych i substancji rozpuszczalnych lotnych. 

10.2 Inne dokumenty 

1.  Wymagania i zalecenia wykonania betonów do konstrukcji mostowych, GDDP, W-wa 1990 r 

2.  Katalog powtarzalnych projektów „Prefabrykowane przepusty rurowe” - Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów 
Sp. z 0.0. Transprojekt- Warszawa. maj 1994 r 
3.  Katalog powtarzalnych projektów „Prefabrykowane przepusty skrzynkowe” - Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i 
Mostów Sp. z 0.0. Transprojekt- Warszawa. maj 1994 r 
4.  Projekt powtarzalnych projektów „Projekty typowe przepustów rurowych bez piętrzenia typ P”  -  CBSiPWM  w 
Warszawie 1972 r  KB4-7.7./4/ 
5  Projekt powtarzalnych projektów „Projekty typowe przepustów rurowych z piętrzeniem typ PP”  -  CBSiPWM  w 
Warszawie 1972 r  KB4-7.7./5/ 
6.  Projekt powtarzalnych projektów „Projekty typowe przepustów rurowych monolitycznych typ PP5-PP20 i P7-P11”  
CBSiPWM i ZRwW „BIPROMEL”   w Warszawie 1980 r  KB4-7.7./8/ 
 


