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D - 08.01.01 
KRAWĘśNIKI 

 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST    

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych w ramach „ Modernizacji odcinka drogi gminnej w m. 
Bruczków  gm. Borek Wielkopolski” 

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

 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawęŜników: 
− betonowych wystających i wtopionych  o wym.15x 22cm; na ławie betonowej z oporem  z betonu B-15 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące 
oraz nawierzchnie drogowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe wibroprasowane o wym 15x22 cm  , 
− beton B-15 do wykonania ławy pod krawęŜniki 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 

 

2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 
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a) krawęŜnik rodzaju „a” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) krawęŜnik rodzaju „b” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜnika krawęŜnika l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

 

D 

 

b 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 
  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 
 
 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

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

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 
 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian, gatunków i wielkości. 

 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 
cm, s2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników 

 Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania 
krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

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

 
2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 10, lub B-15  wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom 

punktu 2.4.4, 
. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt  

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

 

4.2. 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 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
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 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. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy 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. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

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

 

5.3.1.  Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŜy stosować 
szalowanie. 
 Ławy betonowe 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-B-06251 [3], przy 
czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 

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. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub 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. 
  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawęŜników 

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



D-04.00.00. Nawierzchnie z kostki brukowej , krawęŜniki i obrzeŜa 6 

 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

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

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

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

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 

wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) 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. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać   1 cm. 
 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu 

urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać   ± 2 cm na kaŜde 100 m wykonanej 

ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m 

ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 

100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) 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, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
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10.2. Inne dokumenty 

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ DLA ULIC 
                              I CHODNIKÓW 

 
 
________________________________________________________________ 

 
 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierchni jchodnika z brukowej kostki betonowej w ramach „ Modernizacji drogi gminnej w m. 
Bruczków  gm. Borek Wielkopolski” 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1                                                                                                                                                                                                                                       

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem  
 

- nawierzchni  chodnika z betonowej kostki brukowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej 
grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
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− na grubości  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niŜ 
4 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia.  
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej moŜna 
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o  WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna być 
zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera. 
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 Kostkę układa się na podsypce piaskowej, cementowo – piaskowej lub  podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy 
uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik  
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. 
  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa 

 Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m:         ± 1 cm,  
− o szerokości powyŜej 3 m:      ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni  z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  

6.4.1.  Sprawdzenie równości 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 mb nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m 
nie powinien przekraczać   1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 

 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni  w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do 
300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego 
profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni jezdni oraz chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
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D - 08.03.01 

BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE 
 

 
 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego  o  wymiarach  8x30x100cm  na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ramach „ Modernizacji drogi gminnej w m. Bruczków  gm. Borek 
Wielkopolski” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1  
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeŜa chodnikowego  o  wymiarach  8x30x100cm  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. 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, 

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 
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2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   mm 

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 
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.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. 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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. 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. 

5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 

 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze Ŝwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. 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 piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
 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. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 
naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 

głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 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: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9. 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. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


