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D-01.01.01
ODTWORZENIE  TRASY

I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i  realizacji i robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami  umoŜliwiającymi  i  mającymi  na  celu  odtworzenie  w  terenie  przebiegu  trasy  drogowej  oraz
połoŜenia obiektów inŜynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów

wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia  punktów głównych  trasy naleŜy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździem lub  prętem

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą  robót ziemnych,  w sąsiedztwie punktów załamania trasy,

powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować  paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od  0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane zawierające

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i

uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  InŜyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w

wytyczeniu  punktów  głównych  trasy  i  (lub)  reperów roboczych.  Błędy te  powinny  być  usunięte  na  koszt
Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie  powinno  być  zmieniane  przed podjęciem odpowiedniej  decyzji  przez InŜyniera.
Wszystkie  roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic  rzędnych terenu podanych w dokumentacji  projektowej  i
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera.

Punkty wierzchołkowe,  punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą  być  zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  i połoŜenie tych punktów. Forma i
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  naleŜą  do
obowiązków Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
       wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych
poza granicą robót ziemnych. 

Zamawiający  powinien  załoŜyć  robocze  punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  wzdłuŜ  osi  trasy
drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim.

Repery robocze  naleŜy  załoŜyć  poza granicami  robót  związanych  z  wykonaniem trasy drogowej  i
obiektów towarzyszących.  Jako repery robocze moŜna wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych,  istniejących
budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez InŜyniera.

Rzędne  reperów  roboczych  naleŜy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery  robocze  powinny  być  wyposaŜone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w  odległości
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moŜe być większe niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety
punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót  zastąpi  je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
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5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i  wykopów  na
powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  miejscach
wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w miejscach  zaakceptowanych  przez
InŜyniera.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować  dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych
niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać  wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę  jakości  prac pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem trasy i  punktów wysokościowych
naleŜy  prowadzić  według ogólnych  zasad  określonych  w instrukcjach i  wytycznych  GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się z wykonane prawidłowo jeŜeli podczas kontroli ciągłej dokonywanych pomiarów nie
stwierdzono Ŝadnych uchybień. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
− zastabilizowanie  punktów w sposób trwały,  ochrona  ich  przed zniszczeniem i  oznakowanie  ułatwiające

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność  robót  związanych  z  wyznaczeniem  obiektów  mostowych  jest  ujęta  w  koszcie  robót

mostowych.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

D-01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg. 
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i  realizacji i robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
− warstw nawierzchni,
− krawęŜników, obrzeŜy i oporników,
− ścieków,
− chodników,
− ogrodzeń,
− barier i poręczy,
− znaków drogowych,
− przepustów: betonowych, Ŝelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIAŁY

Nie występują. 

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do rozbiórki

Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  dróg,  ogrodzeń  i  przepustów  moŜe  być
wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera:
− spycharki,
− ładowarki,
− Ŝurawie samochodowe,
− samochody cięŜarowe,
− zrywarki,
− młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,
− frezarki nawierzchni,
− koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez InŜyniera.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InŜynier
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
InŜyniera.

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 w SST lub wskazane przez InŜyniera.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 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.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
− dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
− dla przepustów i ich elementów

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, Ŝelbetowych - m (metr).

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,
− ew.  przesortowanie  materiału  uzyskanego  z  rozbiórki,  w  celu  ponownego  jej  uŜycia,  z  ułoŜeniem  na

poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników:
− odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki chodników:
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
− ew.  przesortowanie  materiału  uzyskanego  z  rozbiórki w  celu  ponownego  jego  uŜycia,  z  ułoŜeniem na

poboczu,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco

ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury  stalowe bez szwu ciągnione i  walcowane na

zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na

gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z  trzpieniem

gładkim, okrągłym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-04.01.01
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM

I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁO śA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i  realizacji i robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący do wykonania  koryta  i  profilowania  podłoŜa powinien mieć  moŜliwość
korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  InŜynier  moŜe  dopuścić

wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa.

4. TRANSPORT

4.2. Transport materiałów

Materiał pochodzący z korytowania moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoŜa
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą
InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

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

Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany  przez  InŜyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umoŜliwiać  naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów.

Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  naleŜy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w  którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
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Koryto  moŜna  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na
przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być
zaakceptowany przez InŜyniera.

Grunt  odspojony w czasie wykonywania  koryta  powinien być  wykorzystany zgodnie  z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
InŜyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.3.

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoŜa  naleŜy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne terenu  umoŜliwiają

uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoŜa.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa.

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym
do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoŜe  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  InŜyniera,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i  zagęścić  warstwę  do uzyskania wartości  wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do  profilowania  podłoŜa  naleŜy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)

Minimalna wartość Is dla:
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch cięŜki
i bardzo cięŜki

Ruch mniejszy
od cięŜkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoŜa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i
wtórny moduł  odkształcenia  podłoŜa według BN-64/8931-02 [3].  Stosunek wtórnego i  pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność  gruntu  podłoŜa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w

robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez InŜyniera.

JeŜeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoŜe  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania w czasie robót

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2.

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

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Wymiary  geometryczne Dla  kaŜdego  koryta  naleŜy  wykonać  taką  ilość
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koryta pomiarów, aby umoŜliwiały one, określenie powierzchni
wykonanego koryta

2 Zagęszczenie W dwóch punktach wskazanych przez Inspektora

6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa)

Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ
+10 cm i -5 cm.

6.1.3. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa)

Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoŜa  określony  wg  BN-77/8931-12  [5]  nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02
[3] nie powinna być większa od 2,2.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie  6.1  powinny  być  naprawione  przez spulchnienie  do głębokości  co  najmniej  10 cm,  wyrównanie  i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową,  SST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa,
− zagęszczenie,
− utrzymanie koryta lub podłoŜa,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni

planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

D – 08.01.01b
USTAWIENIE  KRAW ĘśNIKÓW  BETONOWYCH
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych wraz z wykonaniem ław.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i  realizacji i robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawęŜników betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych)
na ławach betonowych, Ŝwirowych, tłuczniowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. KrawęŜnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się
na tym samym poziomie lub na róŜnych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy
rzeczywistej  lub  wizualnej,             b)  jako  kanały  odpływowe,  oddzielnie  lub w połączeniu  z  innymi
krawęŜnikami, c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi róŜnym rodzajom ruchu drogowego. 

1.4.2.  Wymiar  nominalny  –  wymiar  krawęŜnika  określony  w  celu  jego  wykonania,  któremu  powinien
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do wykonania robót

2.1.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.1.2. Stosowane materiały

Przy ustawianiu krawęŜników na ławach moŜna stosować następujące materiały:
– krawęŜniki betonowe,
– piasek na podsypkę i do zapraw,
– cement do podsypki i do zapraw,
– wodę,
– materiały do wykonania ławy.

2.1.3. KrawęŜniki betonowe

2.1.3.1. Wymagania ogólne wobec krawęŜników

KrawęŜniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
– krawęŜnik moŜe być produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,
b) z róŜnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej

powierzchni  deklarowanej  przez  producenta  jako  powierzchnia  widoczna  powinna  mieć  minimalną
grubość 4 mm),

– skośne  krawędzie  krawęŜnika  powyŜej  2  mm  powinny  być  określone  jako  fazowane,  z  wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

– krawęŜnik moŜe mieć  profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się  przy określaniu
wymiarów  nominalnych  krawęŜnika);  zalecana  długość  prostego  odcinka  krawęŜnika  wraz  ze  złączem
wynosi 1000 mm,

– powierzchnia krawęŜnika moŜe być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,
– płaszczyzny czołowe krawęŜników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub

ryglowanie (przykłady w zał. 1),
– krawęŜniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2),
– rozróŜnia się dwa typy krawęŜników (przykłady w zał. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na róŜnych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.1.3.2. Wymagania techniczne wobec krawęŜników

Wymagania  techniczne  stawiane  krawęŜnikom  betonowym  określa  PN-EN  1340  [5]  w  sposób
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawęŜnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
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Lp. Cecha Załącznik Wymagania

1 Kształt i wymiary
1.1 Wartości dopuszczalnych od-

chyłek  od  wymiarów  nomi-
nalnych,  z  dokładnością  do
milimetra

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm

1.2 Dopuszczalne  odchyłki  od
płaskości  i  prostoliniowości,
dla długości pomiarowej

300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

C

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność na zamraŜanie/

rozmraŜanie z  udziałem soli
odladzających

D Ubytek masy po badaniu: wartość  średnia ≤  1,0 kg/m2,
przy czym kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymałość na zginanie
(Klasa wytrzymałości
ustalona w dokumentacji
projektowej lub przez
InŜyniera)

F Klasa          Charakterystyczna           KaŜdy pojedynczy
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa
   1                          3,5                                > 2,8
   2                          5,0                                > 4,0
   3                          6,0                                > 4,8

2.3 Trwałość  ze  względu  na
wytrzymałość

F KrawęŜniki mają zadawalającą  trwałość  (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są
normalnej konserwacji

2.4 Odporność na ścieranie G i H Odporność przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporności ustalona w
dokumentacji  projektowej
lub przez InŜyniera)

Klasa
odpor-
ności

szerokiej ściernej,
wg zał. G normy

– badanie
podstawowe

Böhmego,
wg zał. H normy –

badanie alternatywne

1
3
4

Nie określa się
≤ 23 mm
≤ 20 mm

Nie określa się
≤ 20000 mm3/5000 mm2

≤ 18000 mm3/5000 mm2

2.5 Odporność na poślizg/
poślizgnięcie

I a) jeśli  górna  powierzchnia  krawęŜnika  nie  była
szlifowana  i/lub  polerowana  –  zadawalająca
odporność,

b) jeśli  wyj ątkowo  wymaga  się  podania  wartości
odporności  na  poślizg/poślizgnięcie  –  naleŜy
zadekla-rować minimalną jej wartość pomierzoną wg
zał.  I normy (wahadłowym przyrządem do badania
tarcia),

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-
malnych  warunkach  uŜytkowania  krawęŜnika  jest
zada-walająca  przez  cały  okres  uŜytkowania,  pod
warunkiem  właściwego  utrzymywania  i  gdy  na
znacznej  części  nie  zostało  odsłonięte  kruszywo
podlegające intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 Wygląd J a) powierzchnia  krawęŜnika  nie  powinna  mieć  rys  i

odprysków,
b) nie  dopuszcza  się  rozwarstwień  w  krawęŜnikach

dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne

3.2 Tekstura J a) krawęŜniki  z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien określić rodzaj tekstury,

b) tekstura  powinna  być  porównana  z  próbkami
dostarczonymi  przez  producenta,  zatwierdzonymi
przez odbiorcę,

c) róŜnice  w  jednolitości  tekstury,  spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców
i warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona  moŜe  być  warstwa  ścieralna  lub  cały
element,

b) zabarwienie  powinno  być  porównane  z  próbkami
dostarczonymi  przez  producenta,  zatwierdzonymi
przez odbiorcę,

c) róŜnice  w  jednolitości  zabarwienia,  spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  właściwości  surowców
lub warunków dojrzewania betonu, nie są  uwaŜane
za istotne

W przypadku zastosowań  krawęŜników betonowych na powierzchniach innych niŜ  przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie naraŜonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania
wobec krawęŜników naleŜy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5].

2.1.3.3. Składowanie krawęŜników
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KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.

KrawęŜniki  betonowe  naleŜy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych o
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawęŜnika.

2.1.4. Materiały na podsypkę i do zapraw

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową

– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
– piasek  łamany  (0,075÷2)  mm,  mieszankę  drobną  granulowaną  (0,075÷4)  mm  albo  miał  (0÷4)  mm,

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw

– mieszankę  cementu i  piasku:  z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

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

2.5. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawęŜnik naleŜy stosować, dla:
a) ławy betonowej – beton B-15

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót

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

4. TRANSPORT

4.1. Transport krawęŜników

KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w

kierunku jazdy.
KrawęŜniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości
tej warstwy.

4.2. Transport pozostałych materiałów

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

zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masę  zalewową  naleŜy pakować  w bębny blaszane lub beczki.  Transport  powinien odbywać  się  w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonywania robót

  Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku
wystarczających  danych  moŜna  korzystać  z  ustaleń  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  z  informacji
podanych w załącznikach.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie ławy,
3. ustawienie krawęŜników,
4. wypełnienie spoin,
5. roboty wykończeniowe.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót  naleŜy,  na podstawie  dokumentacji  projektowej,   SST lub wskazań
InŜyniera:
– ustalić lokalizację robót,
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

5.3. Wykonanie ławy

5.3.1. Koryto pod ławę

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3.2. Ława betonowa

Ławę  betonową  zwykłą  w gruntach spoistych wykonuje się  bez szalowania,  przy gruntach sypkich
naleŜy stosować szalowanie.

Ławę  betonową  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie
z wymaganiami  PN-63/B-06251 [7], przy czym naleŜy stosować  co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową. Wymiary ławy betonowej z oporem: ława 0,30x0,15 , opór 0,10x0,15

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników

Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawęŜnika  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)   moŜe być  zmniejszone do 6 cm lub
zwiększone do 16 cm.

Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej

Ustawianie  krawęŜników na  ławie  betonowej  wykonuje  się   na  podsypce  cementowo-piaskowej  o
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.4. Wypełnianie spoin

Spoiny  krawęŜników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  naleŜy  wypełnić  Ŝwirem,
piaskiem lub  zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w  stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin  krawęŜników
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej.

Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą
naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

5.5. Roboty wykończeniowe

Roboty  wykończeniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Do  robót
wykończeniowych  naleŜą  prace  związane  z  dostosowaniem  wykonanych  robót  do  istniejących  warunków
terenowych, takie jak:
− odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać  wymagane dokumenty,  dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
– ew.  wykonać  własne badania właściwości  materiałów przeznaczonych do wykonania  robót,  określone w

pkcie 2 (tablicy 1),
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawęŜników.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
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Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  krawęŜników  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin
elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawęŜników  betonowych  powinny
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) wymiary ław.

Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości:  ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości:  ± 10% szerokości projektowanej,

6.2.2. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników

Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
a) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100

m  krawęŜnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  krawęŜnika  i
przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać  1 cm,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawęŜnika obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– przygotowanie podłoŜa,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– wykonanie koryta pod ławę,
– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
– wykonanie podsypki,
– ustawienie  krawęŜników  z  wypełnieniem  spoin  i  zalaniem  szczelin  według  wymagań  dokumentacji

projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-05.03.04a Wypełnianie  szczelin  w  nawierzchni  z  betonu

cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria
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zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność
5. PN-EN 1340:2004  i

PN-EN 1340:2004/AC
KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do

nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  łamane  do

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

nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog  szczegółów  drogowych  ulic,  placów  i  parków  miejskich,  Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

D - 08.03.01
BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i  realizacji i robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeŜa chodnikowego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki  betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

2. MATERIAŁY

2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− Ŝwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja

W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy:
− obrzeŜe niskie - On,
− obrzeŜe wysokie - Ow.

W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa
dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
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Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:

obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych

Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm
obrzeŜa 1 b h r

On
75
100

6
6

20
20

3
3

Ow
75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy

Powierzchnie obrzeŜy 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 nie  powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)

niedopuszczalne

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe
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powierzchnie:

liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10

2.3.4. Składowanie

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek  i przekładek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubość  2,5 cm, szerokość  5 cm, długość  minimum 5 cm większa niŜ  szerokość
obrzeŜa.

2.3.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzeŜy betonowych

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2. Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. PodłoŜe lub podsypka (ława)

PodłoŜe  pod  ustawienie  obrzeŜa  powinno  być  wykonane  z  podsypki  cementowo  –  piaskowej,  
o grubości  warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  Podsypkę  (ławę)  wykonuje się  przez zasypanie koryta
podsypką i zagęszczenie.

5.3. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych

Betonowe  obrzeŜa chodnikowe  naleŜy  ustawiać  na  wykonanym  podłoŜu  w miejscu  i  ze  światłem
(odległością  górnej  powierzchni  obrzeŜa od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym z  ustaleniami  dokumentacji
projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana podsypką cementowo – piaskową. 
Spoiny  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  NaleŜy  wypełnić  je  piaskiem  lub  zaprawą

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać  wymagane dokumenty,  dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
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 -   ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót

6.2. Badania w czasie robót

W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie:
− ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeŜa,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa,
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody pomiaru  cech

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. świr i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni

dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Wspólne
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i
obrzeŜa.

D-04.02.01
WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających. 
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i  realizacji i robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku
gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
− piaski,

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zaleŜnością:

15

85
5

D

d
≤

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością:

U
d

d
= ≥60

10

5

gdzie:
U - wskaźnik róŜnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.3. Składowanie materiałów

2.3.1. Składowanie kruszywa

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę  i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania,  to Wykonawca
robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami
kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odcinającej  lub  odsączającej  powinien  mieć
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek,
− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe  gruntowe  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  D-04.01.01  „Koryto  wraz  z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”.

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być  wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie ich
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umoŜliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  uŜyciu  równiarki,  z
zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość  rozłoŜonej  warstwy  luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o
grubości powyŜej  20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać  dwuwarstwowo.  Rozpoczęcie układania
kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach,  w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do
jej zagęszczania.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać
pasami  podłuŜnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  osi.  Zagęszczanie  nawierzchni  o
jednostronnym  spadku  naleŜy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłuŜnymi  częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie  naleŜy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od  1,0
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej  według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w  warstwę  odsączającą  lub  odcinającą,
uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia
naleŜy  oprzeć  na  metodzie  obciąŜeń  płytowych.  NaleŜy  określić  pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia
warstwy  według BN-64/8931-02 [6].  Stosunek wtórnego i  pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie  powinien
przekraczać 2,2.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej,
kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza
od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie  dopuszcza  się  ruchu  budowlanego  po  wykonanej  warstwie  odcinającej  lub  odsączającej  z
geowłóknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się  ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej
leŜącej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania w czasie robót

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

Lp. Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów

1 Szerokość  i  długość
warstwy

Co najmniej jeden raz dla poszczególnej części chodnika
(pomiędzy zjazdami) i dla kaŜdego zjazdu  

2 Grubość warstwy W 6 punktach wskazanych przez Inspektora 

3 Zagęszczenie W 2 punktach wskazanych przez Inspektora

6.2.2. Szerokość i długość warstwy

Szerokość  warstwy nie  moŜe się  róŜnić  od szerokości  projektowanej  o więcej  niŜ  +10 cm,  -5 cm.
Długość wykonanej warstwy winna wynikać z ukształtowania w planie poszczególnych części chodnika. 

6.2.3. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć

łączną grubość tych warstw.
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona  naprawę

warstwy  przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.4. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  odcinającej  i  odsączającej,  określony  wg  BN-77/8931-12  [8]  nie
powinien być mniejszy od 1.

JeŜeli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  warstwy  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia,  to  wartość  stosunku  wtórnego  do pierwotnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.

6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  i odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT

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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i  rozłoŜenie  na uprzednio  przygotowanym podłoŜu warstwy  materiału  o  grubości  i  jakości

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu,
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do nawierzchni

drogowych . świr i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  łamane  do  nawierzchni

drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do nawierzchni

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
7. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni

planografem i łatą
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne  budowy  nasypów  komunikacyjnych  na  słabym podłoŜu  z  zastosowaniem    geotekstyliów,
IBDiM, Warszawa 1986.

D - 04.06.01b
PODBUDOWA  Z  BETONU  CEMENTOWEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i  realizacji i robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchnię  ulepszoną  dróg i ulic o ruchu
cięŜkim oraz podbudów pod nawierzchnię parkingów, placów postojowych itp.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu
wytrzymałości  na ściskanie odpowiadającej  klasie  betonu B 10 (lub wyjątkowo wyŜszej),  stanowi  fragment
nośnej części nawierzchni, słuŜący do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe.

1.4.3. Klasa  betonu -  symbol  literowo-liczbowy  (np. betonu klasy  B 10 przy RbG  =  10 MPa),  określający

wytrzymałość gwarantowaną betonu (Rb
G ).

1.4.4.  Mieszanka  betonowa  -  mieszanina  wszystkich  składników  uŜytych  do  wykonania  betonu  przed
zagęszczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umoŜliwiająca tylko
kurczenie się płyt.

1.4.6. Szczelina  skurczowa  pozorna  -  szczelina  dzieląca  płyty  betonowe  w  części  górnej  przekroju
poprzecznego.

1.4.7.  Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku  lub  Ŝywic  syntetycznych,  wypełniaczy  i  innych  dodatków  uszlachetniających,  przeznaczona  do
wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco.
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1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina Ŝywic syntetycznych jedno- lub dwuskładnikowych, zawierająca
konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno.

1.4.9. Wkładki  uszczelniające  do  szczelin  -  elastyczne  profile  zamknięte  lub  otwarte,  zwykle  wykonane  z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczelinę w celu jej uszczelnienia.

1.4.10. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca grunty niespoiste, określona wg wzoru U = d60 :
d10, gdzie d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, d10 - średnica oczek sita, przez które
przechodzi 10% gruntu.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do wykonania robót

2.1.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały  do  wykonania  podbudowy  z  betonu  cementowego  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatą techniczną IBDiM.

2.1.2. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej naleŜy stosować cementy odpowiadające wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 [8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane
przez InŜyniera.

2.1.3. Kruszywo

Do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  naleŜy  stosować  kruszywo  mineralne  naturalne,  grys  z
otoczaków  lub  surowca  skalnego,  kruszywo  z  ŜuŜla  wielkopiecowego  kawałkowego  oraz  mieszanki  tych
kruszyw.

Uziarnienie  kruszywa  wchodzącego  w  skład  mieszanki  betonowej  powinno  być  tak  dobrane,  aby
mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody.

Właściwości  kruszywa  oraz  ich  cechy  fizyczne  i  chemiczne  powinny  odpowiadać  wymaganiom
określonym w PN-S-96014:1997 [10].
2.1.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy naleŜy uŜywać wody określonej w PN-
S-96014:1997 [10].

Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.

2.1.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane domieszki według PN-EN 934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki naleŜy uwzględnić  jej zgodność  z cementem. Zaleca się  wykonać  badanie
zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym.

2.1.6. Zalewa drogowa lub wkładki uszczelniające w szczelinach

Do  wypełnienia  szczelin  w  podbudowie  betonowej  naleŜy  stosować  specjalne  masy  zalewowe,
wbudowywane na gorąco lub na zimno,  względnie wkładki  uszczelniające, posiadające aprobatę  techniczną
IBDiM.

2.1.7. Materiały do pielęgnacji podbudowy

Do pielęgnacji świeŜo ułoŜonej podbudowy z betonu cementowego naleŜy stosować:
− preparaty powłokowe,
− folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub warstwą
włókniny  o grubości,  przy obciąŜeniu  2 kPa,  co najmniej  5 mm,  utrzymywanej  w stanie wilgotnym przez
zraszanie wodą.

2.1.8. Beton

Zawartość cementu w 1 m3 zagęszczonej  mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 250 kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna.
W  podbudowie  naleŜy  stosować  beton  o  wytrzymałości  odpowiadającej  klasie  B  15  i  B  20.  W

przypadkach szczególnych dopuszcza się stosowanie betonu o klasie wyŜszej.
Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m).
Średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamraŜanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10],

nie powinna być mniejsza niŜ 80% wartości średniej wytrzymałości próbek niezamraŜanych.
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3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  betonu  cementowego  powinien  posiadać
moŜliwość korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni  stacjonarnej  typu  ciągłego  do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  lub  odpowiedniej  wielkości

betoniarek,
− przewoźnych zbiorników na wodę,
− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,
− mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,
− walców wibracyjnych,  zagęszczarek płytowych,  małych  walców wibracyjnych,  m.in.  do zagęszczania  w

miejscach trudno dostępnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

Materiały  sypkie,  stal,  domieszki  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed   zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy  zalewowe,  wkładki  uszczelniające,  materiały  do  pielęgnacji  naleŜy  dostarczać  zgodnie  z
warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania  robót powinny być  zgodne z dokumentacją  projektową  i  SST. W
przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w załączniku 1.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie podbudowy,
3. pielęgnację podbudowy,
4. roboty wykończeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wstępne roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem do  robót  naleŜy,  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  SST  lub  wskazań
InŜyniera:
− ustalić lokalizację terenu robót,
− przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót  oraz

ustalenia danych wysokościowych,
− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd..

5.2.2. Przygotowanie podłoŜa

Grunty  na  podłoŜe  powinny  być  jednorodne  i  zabezpieczone  przed  nadmiernym  zawilgoceniem  i
ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto  pod  podbudowę  naleŜy  wykonać  według  ustaleń  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z
wymaganiami OST D-04.01.01 [4].

Rzędne podłoŜa nie powinny mieć, w stosunku do rzędnych projektowanych, odchyleń większych niŜ
± 2 cm.

W  przypadku  występowania  w  podłoŜu  gruntów  piaszczystych  równouziarnionych  (o  wskaźniku
róŜnoziarnistości nie większym niŜ 5) naleŜy je doziarnić albo ulepszyć cementem lub aktywnymi popiołami
lotnymi.

W przypadku dróg o natęŜeniu powyŜej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na dobę na pas obliczeniowy,
zaleca się  wzmocnić  górną  warstwę  podłoŜa o grubości  od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem
cementu, niezaleŜnie od rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni.

W przypadku  gruntów dobrze  uziarnionych  (o  wskaźniku  róŜnoziarnistości  większym niŜ  5),  oraz
wskaźniku  piaskowym  większym  niŜ  35  i  niskiego  poziomu  wód  gruntowych  nie  stwarzającego
niebezpieczeństwa nadmiernego nawilgocenia gruntu bezpośrednio pod nawierzchnią, dopuszcza się układanie
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warstwy betonu na gruncie miejscowym po uprzednim ułoŜeniu na nim warstwy poślizgowej o grubości od 2 cm
do          3 cm z bitumowanego piasku lub Ŝwiru, albo po ułoŜeniu papy lub folii.

5.2.3. Warstwa odsączająca

Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  wykonanie  warstwy  odsączającej,  zapewniającej  dobre
odprowadzenie  wody  na  podłoŜu  nieprzepuszczalnym,  to  powinna  ona  odpowiadać  wymaganiom OST  D-
04.02.01 [5].

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to grubość warstwy odsączającej powinna wynosić co
najmniej  15  cm,  a  materiał  na  warstwę  odsączającą  powinien  być  mrozoodporny  o  wskaźniku
wodoprzepuszczalności nie mniejszym niŜ 8 m na dobę.

5.3. Układanie mieszanki betonowej

5.3.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie  składu  mieszanki  betonowej  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-S-96014:1997  [10]
Podczas projektowania składu betonu naleŜy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości

mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartości powietrza i oznaczenia gęstości.

5.3.2. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowę  z betonu cementowego  zaleca się  wykonywać  przy temperaturze  powietrza od 5˚C do
25˚C.  Dopuszcza  się  wykonywanie  podbudowy  w  temperaturze  powietrza  powyŜej  25˚C  pod  warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyŜej 30˚C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze
poniŜej  5˚C dopuszcza  się  pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych,  pozwalających na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyŜej 5˚C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie moŜna wykonywać podczas opadów deszczu.

5.3.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, naleŜy wytwarzać w wytwórniach
betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób
zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem.

5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowę naleŜy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłoŜenie masy oraz zachowanie jej jednorodności.

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu małych robót, w tym o
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu zgody InŜyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po prowadnicach.
Prowadnice powinny być  tak skonstruowane, aby spełniały równocześnie rolę deskowań  i  dlatego od strony
wewnętrznej powinny być zabezpieczone przed przyczepnością betonu (np. natłuszczone olejem mineralnym).
Prowadnice  powinny  być  przytwierdzone  do  podłoŜa  w  sposób  uniemoŜliwiający  ich  przemieszczanie  i
zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszanką  betonową muszą być gładkie,
czyste i pozbawione resztek stwardniałego betonu.

Ustawienie  prowadnic  winno  być  takie,  aby  zapewniało  uzyskanie  przez  podbudowę  wymaganej
niwelety, spadków podłuŜnych i poprzecznych.

Zdjęcie prowadnic moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ po upływie 36 godzin od zakończenia betonowania
płyt  w temperaturze otoczenia powyŜej  10oC, a przy temperaturze otoczenia niŜszej  -  nie wcześniej  niŜ  po
upływie 48 godzin. Prowadnice powinny być zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy  stosowaniu  deskowania  ślizgowego  (przesuwnego),  wbudowywanie  mieszanki  betonowej
dokonuje się układarką mechaniczną, która przesuwając się formuje płytę podbudowy, ograniczając ją z boku
deskowaniem ślizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.3.5. Zagęszczanie mieszanki betonowej

Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  w  podbudowie  naleŜy  stosować  odpowiednie  mechaniczne
urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie.

Powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a grube ziarna kruszywa
powinny być widoczne lub powinny znajdować się bezpośrednio pod powierzchnią.

5.4. Pielęgnacja podbudowy

Bezpośrednio po zagęszczeniu  naleŜy świeŜy beton zabezpieczyć  przed wyparowaniem wody przez
pokrycie jego powierzchni materiałami według punktu 2.1.7. NaleŜy to wykonać  przed upływem 90 min od
chwili zakończenia zagęszczania.
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W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny naleŜy utrzymywać
ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest
powyŜej 25˚C pielęgnację naleŜy przedłuŜyć do 14 dni.

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga kaŜdorazowej zgody InŜyniera.

5.5. Roboty wykończeniowe

Roboty  wykończeniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  Do  robót
wykończeniowych  naleŜą  prace  związane  z  dostosowaniem  wykonanych  robót  do  istniejących  warunków
terenowych, takie jak:
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawęŜników

itp.,
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

5.6. Zasady układania na podbudowie z betonu cementowego następnej warstwy nawierzchni

Następną warstwę nawierzchni moŜna układać po osiągnięciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymałości, lecz nie wcześniej niŜ po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać  wymagane dokumenty,  dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót i badania odbiorcze

   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań
Wartości

dopuszczalne
1 2 3 4

1 Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy
− grubość podbudowy

Jedne pomiar dla
kaŜdego zjazdu

odchyłka grubości
± 1 cm,

2 Powierzchnia wykonanej podbudowy Dla kaŜdego zjazdu odchyłka
szerokości ± 5 cm

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoŜa,
− ew. wykonanie warstwy odsączającej.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
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− przygotowanie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie podbudowy z betonu cementowego według wymagań specyfikacji technicznej,
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
  3. D-02.00.00 Roboty ziemne
  4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa
  5. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające
  6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa
  7. D-05.03.04a Wypełnianie  szczelin  w  nawierzchni  z betonu

cementowego

10.2. Polskie normy

  8. PN-EN 197-1: 2002 Cement.  Część  I: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego uŜytku

  9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

10. PN-S-96014:1997 Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Podbudowa  z  betonu
cementowego  pod  nawierzchnię  ulepszoną.  Wymagania
i badania

10.3. Inne dokumenty

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.
       GDDP - IBDiM, Warszawa 2001

D-05.03.23a
NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  BRUKOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni  z betonowej kostki brukowej zgodnie z dokumentacją projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka  brukowa  -  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony do budowy  warstwy
ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego  lub
barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umoŜliwia  wzajemne
przystawanie elementów.
1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie
przeznaczonych  do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina  dylatacyjna  -  odstęp  dzielący  duŜy  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu  umoŜliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
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2. MATERIAŁY
2.1. Betonowa kostka brukowa  
2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa  kostka  brukowa  moŜe  mieć  następujące  cechy  charakterystyczne,  określone  w  katalogu
producenta:
odmianę:
~   kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
barwę:
~   kostka kolorowa, z betonu barwionego,
~   wzór (kształt) kostki: prostokątny, niefazowany (zaakceptowany przez InŜyniera),
~   wymiary: 
     długość: 200 mm,
     szerokość: 100 mm,
     grubość: 80 mm, 60 mm.
 PoŜądane  jest,  aby  wymiary  kostek  były  dostosowane  do  sposobu  układania  i  siatki  spoin  oraz
umoŜliwiały  wykonanie warstwy o szerokości  1,0 m lub 1,5 m bez konieczności  przecinania elementów w
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.

Kostki  mogą  być  produkowane  z  wypustkami  dystansowymi  na  powierzchniach  bocznych  oraz  z
ukosowanymi krawędziami górnymi.
2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg,
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp. Cecha Załączn

ik
normy

Wymaganie

1 Kształt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm

od  zadeklarowanych
wymiarów kostki,
grubości                            <
100 mm
                                          ≥
100 mm

C Długość    szerokość
grubość

± 2            ± 2            ± 3
± 3            ± 3            ± 4

RóŜnica  pomiędzy  dwoma  pomiarami  gru-
bości, tej samej kostki, powinna być ≤ 3 mm

1.2 Odchyłki  płaskości  i
pofalowania  (jeśli
maksymalne  wymiary  kostki
>  300  mm),  przy  długości
pomiarowej
                                             30
0 mm
                                             40
0 mm

C Maksymalna (w mm)
wypukłość                      wklęsłość

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

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność  na

zamraŜanie/rozmraŜanie  z
udziałem  soli  odladzających
(wg klasy 3, zał. D)

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym kaŜdy
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość  na  rozciąganie
przy rozłupywaniu

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. KaŜdy pojedynczy wynik
≥  2,9  MPa  i  nie  powinien  wykazywać  obciąŜenia  niszczącego
mniejszego niŜ 250 N/mm długości rozłupania

2.3 Trwałość    (ze  względu  na
wytrzymałość)

F Kostki  mają  zadawalającą  trwałość  (wytrzymałość)  jeśli  spełnione  są
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 Odporność  na  ścieranie  (wg
klasy 3 

G i H Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy) szerokiej  ściernej,
wg  zał.  G normy
–  badanie

Böhmego,
wg zał. H normy – badanie alternatywne
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podstawowe
≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność  na
poślizg/poślizgnięcie

I jeśli  górna powierzchnia kostki  nie  była  szlifowana lub polerowana –
zadawalająca odporność,
jeśli  wyj ątkowo  wymaga  się  podania  wartości  odporności  na
poślizg/poślizgnięcie  –  naleŜy  zadeklarować  minimalną  jej  wartość
pomierzoną  wg  zał.  I  normy  (wahadłowym  przyrządem  do  badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wygląd J górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków,

nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie  (barwiona  moŜe
być warstwa ścieralna lub cały
element)

J kostki  z  powierzchnią  o  specjalnej  teksturze  –  producent  powinien
opisać rodzaj tekstury,
tekstura  lub  zabarwienie  kostki  powinny  być  porównane  z  próbką
producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,
ewentualne  róŜnice  w  jednolitości  tekstury  lub  zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców
i zmianach warunków twardnienia nie są uwaŜane za istotne

W przypadku  zastosowań  kostki  na  powierzchniach  innych  niŜ  przewidziano  w  tablicy  1  (np.  na
nawierzchniach wewnętrznych nie naraŜonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki naleŜy
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2].

Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione  substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników
atmosferycznych,  światła  (w  tym  promieniowania  UV)  i  silnych  alkaliów (m.in.  cementu,  który  przy
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie moŜe odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków
stabilnie  barwiących  zaczyn  cementowy  w  kostce,  np.  tlenki  Ŝelaza,  tlenek  chromu,  tlenek  tytanu,  tlenek
kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).
Uwaga:  Naloty  wapienne  (wykwity  w  postaci  białych  plam)  mogą  pojawić  się  na  powierzchni  kostek  w
początkowym  okresie  eksploatacji.  Powstają  one  w  wyniku  naturalnych  procesów  fizykochemicznych
występujących w betonie i zanikają w trakcie uŜytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.1.3. Składowanie kostek
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione.
 2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na Podsypkę naleŜy stosować następujące materiały:
~    na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spełniającego wymagania  PN-EN 13242:2004 [3],  cementu powszechnego uŜytku spełniającego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4],
              Do wypełniania spoin naleŜy stosować: 
~    w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
              Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
~   do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub
aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.04a  [12],
~    do wypełnienia dolnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  naleŜy stosować  wilgotną  mieszankę  cementowo-
piaskową  1:8  z  materiałów  spełniających  wymagania  wg  2.3  b)  lub  inny  materiał  zaakceptowany  przez
InŜyniera.

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, moŜna przechowywać do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłoŜu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje się  razem z paletami,  z dopuszczalną  wysokością  3 szt.  palet.  Cement
niespaletowany  układa  się  w  stosy  płaskie  o  liczbie  warstw  12  (dla  worków  trzywarstwowych).  Cement
dostarczany  luzem  przechowuje  się  w  magazynach  specjalnych  (zbiornikach  stalowych,  betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.
2.3. KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki

Do obramowania nawierzchni z kostek moŜna naleŜy stosować:
~   krawęŜniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
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KrawęŜniki ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a  i   2.3 b,
ławach betonowych, spełniających wymagania wg SST D-08.01.01a [13],

KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian i wielkości. NaleŜy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

 Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się:
~      ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
~     mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka
sterowanego ~   hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia;
urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  moŜna  wykorzystać  do  wmiatania  piasku  w  szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych

SST, wymienionych w pkcie 5.3 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez InŜyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą  słuŜyć
wózki  widłowe,  którymi  moŜna  dokonać  załadunku  palet.  Do  załadunku  palet  na  środki  transportu  moŜna
wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny być  spinane taśmami  stalowymi  lub plastikowymi,  zabezpieczającymi
kostki  przed uszkodzeniem w czasie  transportu.  Na jednej  palecie  zaleca się  układać  do 10 warstw kostek
(zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w
dźwig do za- i rozładunku.

KrawęŜniki  i  obrzeŜa  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  KrawęŜniki
betonowe naleŜy układać  w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki kamienne naleŜy
układać  na  podkładkach  drewnianych,  długością  w  kierunku  jazdy.  KrawęŜniki  i  obrzeŜa  powinny  być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach moŜe być przewoŜony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewoŜone na paletach układa się po 5
warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się  na płask, przylegające do siebie, w
równej  wysokości  do  10  warstw.  Ładowanie  i  wyładowywanie  zaleca  się  wykonywać  za  pomocą
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem moŜe być
przewoŜony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być
wyposaŜone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować dowolnymi środkami transportu
w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.

Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej
SST.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. PodłoŜe i koryto

Grunty  podłoŜa  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 oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].  

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.
5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST.
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Konstrukcja  nawierzchni  obejmuje  ułoŜenie  warstwy  ścieralnej  z  betonowej  kostki  brukowej  na
podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie betonowej oraz warstwie odsączającej –zgodnie z załoŜeniami
zamawiającego.

Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podbudowy,  podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków),
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ułoŜenie kostek z ubiciem,
wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być

zgodny z dokumentacją projektową.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  nie  ustala  inaczej,  to  materiały  do  wykonania  obramowań

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.3.
Ustawianie krawęŜników, obrzeŜy i ew. wykonanie ścieków przykrawęŜnikowych powinno być zgodne

z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01b [13], D-08.03.01 [15] 
KrawęŜniki  i  obrzeŜa zaleca się  ustawiać  przed przystąpieniem do układania  nawierzchni  z kostki.

Przed  ich  ustawieniem,  poŜądane  jest  ułoŜenie  pojedynczego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia  szerokości
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy.
5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.
Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość  podsypki powinna  wynosić  po

zagęszczeniu  3÷5  cm,  a  wymagania  dla  materiałów  na  podsypkę  powinny  być  zgodne  z  pktem  2.2.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.

Podsypkę  piaskową  naleŜy zwilŜyć  wodą,  równomiernie  rozścielić  i  zagęścić  lekkimi  walcami  (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią
z  kostki.  Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na
uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki powinna być  taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej
zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
1)  Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.1.1 oraz deseń ich układania
powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  ST,  a  w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń
Wykonawca  przedkłada  odpowiednie  propozycje  do  zaakceptowania  InŜynierowi.  Przed  ostatecznym
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy
ułoŜenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
Warunki atmosferyczne

UłoŜenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy
temperaturze  otoczenia  nie  niŜszej  niŜ  +5oC.  Dopuszcza  się  wykonanie  nawierzchni  jeśli  w  ciągu  dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki
kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
2)  UłoŜenie nawierzchni z kostek

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 róŜne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
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Układanie ręczne zaleca się wykonywać  na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych
pod  względem  kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej  układanych  deseni  oraz  róŜnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka
do  układania  mechanicznego  nie  moŜe  mieć  duŜych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek,
przy czym kaŜda 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 krawęŜników.

Kostkę  układa  się  około  1,5  cm wyŜej  od  projektowanej  niwelety,  poniewaŜ  po  procesie  ubijania
podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.)
powinna trwale wystawać  od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm
powyŜej korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia  przestrzeni  przy krawęŜnikach,  obrzeŜach i  studzienkach moŜna uŜywać  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.).

Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca się  zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię  na
podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
3)  Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić  za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca.

Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek.  Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą  być  zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe.
4)  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

dłuŜszymi  bokami  tych  kostek  tworzyły  z  osią  drogi  kąt  45°,  a  wierzchołek  utworzonego  kąta  prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni.

Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić:
piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.2 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
zaprawą  cementowo-piaskową,  spełniającą  wymagania  pktu  2.2  d),  jeśli  nawierzchnia  jest  na  podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodą  - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami
gumowymi.

Zaprawę  cementowo-piaskową  zaleca  się  przygotować  w  betoniarce,  w  sposób  zapewniający  jej
wystarczającą płynność.  Spoiny moŜna wypełnić  przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię  i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna
być  oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą.  Zalewa powinna całkowicie wypełnić  spoiny i tworzyć  monolit z
kostkami.

Przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  naleŜy  zabezpieczyć  przed  zalaniem  nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.

Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nawierzchnię  naleŜy  starannie  oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania.
~   Szczeliny dylatacyjne

W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą
cementowo-piaskową,  naleŜy  przewidzieć  wykonanie  szczelin  dylatacyjnych  w  odległościach  zgodnych  z
dokumentacją  projektową  lub  ST  względnie  nie  większych  niŜ  co  8  m.  Szerokość  szczelin  dylatacyjnych
powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami
i masami określonymi w pkcie 2.2 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST D-
05.03.04a [12].

Szczeliny  dylatacyjne  poprzeczne  naleŜy  stosować  dodatkowo  w  miejscach,  w  których  występuje
zmiana sztywności podłoŜa (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłuŜne przy ściekach wzdłuŜ jezdni.
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5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię  na podsypce piaskowej  ze spoinami wypełnionymi  piaskiem moŜna oddać  do uŜytku

bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  zaprawą  cementowo-

piaskową,  po  jej  wykonaniu  naleŜy  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 niŜszej niŜ 15oC) do          3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku
i moŜna oddać do uŜytku.

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania
(aprobaty techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje zgodności,  ew.  badania  materiałów wykonane  przez
dostawców itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie

badań i pomiarów
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Badania wykonania nawierzchni z kostki
zgodność  z  dokumentacją
projektową

Sukcesywnie  na  kaŜdej  działce
roboczej

-

równość  w profilu  podłuŜnym łatą
czterometrową

W 10 punktach Nierówności do 8 mm

równość  w przekroju poprzecznym
(sprawdzona  łatą  profilową  z  po-
ziomnicą  i  pomiarze prześwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym  względnie  metodą
niwelacji)

W 10 punktach Prześwity między łatą a powierzchnią
do 8 mm

szerokość nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Co  najmniej  jeden  raz  dla
poszczególnej  części  chodnika
(pomiędzy  zjazdami)  i  dla  kaŜdego
zjazdu  

Odchyłki  od  szerokości  projekto-
wanej do  ±5 cm

sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich ułoŜenia

Kontrola bieŜąca Wg  dokumentacji  projektowej  lub
decyzji InŜyniera

6.3. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego

nawierzchni,  krawęŜników,  obrzeŜy,
ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia,
kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki  obmiarowe  robót  towarzyszących  budowie  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  ST i wymaganiami  InŜyniera,

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-    oznakowanie robót,
-    przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta,
-    dostarczenie materiałów i sprzętu,
-    wykonanie podsypki,
-    ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
-    ułoŜenie i ubicie kostek,
-    wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
-    pielęgnację nawierzchni,
-    przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
-    odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy
1. PN-EN 197-

1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku

2. PN-EN
1338:2005

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

3. PN-EN
13242:2004

Kruszywa  do niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych  w obiektach
budowlanych  i  budownictwie  drogowym  (W  okresie  przejściowym  moŜna  stosować  PN-B-
11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  świr  i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych,
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN
1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

DESENIE DO WYBORU PRZEZ INWESTORA:

W JODEŁKĘ

    
W RZĘDY PROSTE        

KOSZYKOWY
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D - 05.03.17
REMONT  CZĄSTKOWY

NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem  i  odbiorem remontu  cząstkowego  nawierzchni  bitumicznych,  wszystkich  typów i  rodzajów  i
obejmują:  naprawę  wybojów  i  obłamanych  krawędzi,  uszczelnienie  pojedynczych  pęknięć  i  wypełnienie
ubytków.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieŜąco, związanych
z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagraŜających bezpieczeństwu ruchu, jak równieŜ zabiegi obejmujące małe
powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to
z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niŜ grubość warstwy
ścieralnej.

1.4.3. Wybój  -  wykruszenie  materiału  mineralno-bitumicznego  na  głębokość  większą  niŜ  grubość  warstwy
ścieralnej.

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1
mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionową lub kationową emulsją asfaltową
modyfikowaną  odpowiednimi  dodatkami.  Jest  dostarczana  przez  producentów  w  szczelnych  10,  20  30
kilogramowych  pojemnikach  (hobokach  -  wiadrach  z  pokrywą  lub  szczelnych  workach  z  tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1  mm)  o  dobranym  uziarnieniu  z  modyfikowanym  asfaltem  upłynnionym  szybkoodparowującym
rozpuszczalnikiem. SłuŜy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw ścieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  bitumicznych

Do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni naleŜy zastosować:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco

2.2.1. Beton asfaltowy

Beton  asfaltowy  powinien  mieć  uziarnienie  dostosowane  do  głębokości  uszkodzenia  (po  jego
oczyszczeniu  z  luźnych  cząstek  nawierzchni  i  zanieczyszczeń  obcych),  przy  czym  największe  ziarna  w
mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80
mm. Przy głębszych uszkodzeniach naleŜy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do
cech remontowanej nawierzchni.

2.3. Kruszywo

Do  remontu  cząstkowego  nawierzchni  bitumicznych  naleŜy  stosować  grysy  odpowiadające
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].
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2.4. Lepiszcze

Do remontu  cząstkowego  nawierzchni  bitumicznych  naleŜy  stosować  kationowe  emulsje  asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom podanym
w EmA-99 [3]. Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciąŜonych ruchem większym od średniego naleŜy
stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-
99 [3].

MoŜna stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę.

3. SPRZĘT

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą

W zaleŜności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać  się  moŜliwością  korzystania ze sprzętu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki  z  diamentowymi  tarczami  tnącymi,  o  mocy  co  najmniej  10  kW,  lub  podobnie  działające

urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (moŜliwie zbliŜonych do prostokątów),

- spręŜarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki  mechaniczne o mocy co najmniej  10 kW z wirującymi  dyskami  z  drutów stalowych.  Średnica

dysków wirujących  (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm.
Szczotki  słuŜą  do  czyszczenia  naprawianych  pęknięć  oraz  krawędzi  przyciętych  warstw przed  dalszymi
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane
na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.2. Skrapiarki

W  zaleŜności  od  potrzeb  naleŜy  zapewnić  uŜycie  odpowiednich  skrapiarek  do  emulsji  asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do
większości  robót  remontowych  moŜna  stosować  skrapiarki  małe  z  ręcznie  prowadzoną  lancą  spryskującą.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić  operatorowi równomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w załoŜonej ilości (l/m2).

3.3. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” 

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek
mineralno-bitumicznych  przy  uŜyciu  łopat,  listwowych  ściągaczek  (uŜycie  grabi  wykluczone)  i  listew
profilowych.  Do  zagęszczenia  rozłoŜonych  mieszanek  naleŜy  uŜyć  lekkich  walców  wibracyjnych  lub
zagęszczarek płytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco”

Przy naprawie niewielkich powierzchni, naleŜy transportować gorącą mieszankę mineralno-asfaltową w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo powinno być transportowane dowolnym środkiem transportu. 

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99 [3].

4.4. Transport innych materiałów

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy naleŜy wykonać bardzo starannie przez:
- pionowe  obcięcie  (najlepiej  diamentowymi  piłami  tarczowymi)  krawędzi  uszkodzenia  na  głębokość

umoŜliwiającą  wyrównanie  jego  dna,  nadając  uszkodzeniu  kształt  prostej  figury  geometrycznej  np.
prostokąta,

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, Ŝwiru, piasku i pyłu.
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5.2. Naprawa wybojów nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi „na gorąco” 

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), naleŜy spryskać
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2.

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy rozłoŜyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew
profilowych.  W  Ŝadnym  wypadku  nie  naleŜy  zrzucać  mieszanki  ze  środka  transportu  bezpośrednio  do
przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona
na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułoŜona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona
powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. RóŜnice w poziomie naprawionego
miejsca i  istniejącej  nawierzchni  przeznaczonej  do ruchu z  prędkością  powyŜej  60 km/h,  nie  powinny  być
większe od 4 mm. RozłoŜoną mieszankę naleŜy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.

JeŜeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłuŜnego, to po jego naprawieniu naleŜy
niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie szczelinę o szerokości 12 mm i głębokości 25 mm,
a następnie wypełnić ją zalewą asfaltową.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać  aprobaty techniczne na materiały oraz
wymagane  wyniki  badań  materiałów przeznaczonych  do wykonania  robót  i  przedstawić  je  InŜynierowi  do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń naleŜy kontrolować:
- przygotowanie  naprawianych  powierzchni  do  wbudowywania  mieszanek,  którymi  będzie  wykonywany

remont uszkodzonego miejsca,
- ilość wbudowywanych materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest Mg naprawionej nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST i wymaganiami InŜyniera,
jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Mg remontu cząstkowego nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wywóz odpadów,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

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

2. PN-S-96025:2000 Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Nawierzchnie  asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3.Warunki  techniczne.  Drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  EmA-99.  Informacje,  instrukcje.  Zeszyt  60.
IBDiM, Warszawa, 1999.
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