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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej i opaski
przy budynku z płyt chodnikowych Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.
Majowa 17/19 05-400 Otwock
1.2. Zakres stosowania
specyfikacja techniczna) stanowi obowiązującą podstawę opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem chodnika -posadzki z brukowej kostki betonowej i opaski przy budynku z
płytek chodnikowych.
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 "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne"
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w"
Wymagania ogólne
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.
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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 S; 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika -posadzki 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,
na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany. klinkierowy, grafitowy i
brązowy.
2.2.4. Cechy fizyko mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy Fizykomechaniczne
Tablica l. Cechy fizykomechaniczne

betonowych kostek brukowych
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2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż ,,32,5".
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-19701 [4).
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany i.l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 2.3.4.
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny
barwniki nieorganiczne.

zapewnić

kostce trwałe wybarwienie.

Powinny

to być

2.4. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.4.1. Rodzaje
W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt
chodnikowych betonowych:
A - płyta normalna kwadratowa,
B - płyta połówkowa,
C - płyta infuła,
D - płyta narożnikowa ścięta,
E - płyta narożnikowa kwadratowa.
2.4.2. Odmiany
W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:
płyta jednowarstwowa - I,
płyta dwuwarstwowa
- 2.
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W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek
wymiarowych rozróżnia się gatunki płyt:
- gatunek I
- Gl,
- gatunek II - 02.
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/0l
[7] i BN-80/6775-03/03 [8].
Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B)
jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I:
Płyta chodnikowa B-l 35/17,5 BN-80/6775-03/03 .
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć
podany w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli
odbiorczej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST"Wymagania ogólne" Sprzęt do
wykonania chodnika z kostki brukowej i opaski z płytek chodnikowych
Małe powierzchnie chodnika --posadzki z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
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 "Wymagania ogólne
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 przewożone
są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe jak płytki chodnikowe można również przewozić samochodami na
paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". Koryto pod chodnikposadzkę
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
"Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". Wskaźnik zagęszczenia koryta nie
powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o w
uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 .
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST
"Warstwy odsączające i odcinające".
5.5. Układanie chodnika -posadzkę z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczemu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być
zaraz oddany do użytkowania.
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5.6 WYKONANIE OPASKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH
Opaskę wokół obiektów z płyt chodnikowych betonowych należy ułożyć na warstwie pospółki
grubości 10cm ubijanej warstwami i podsypce piaskowo-cementowej grubości 4cm.
Podsypka piaskowa będzie wykonana ręcznie. Wykonanie polega na rozścieleniu w korycie
gruntowym warstwy piasku odpowiedniej grubości i ubiciu ich. Dopuszczalne odchyleniaod
projektowanejniwelety chodnika wynosi 0,5%.

6.KONTROLA

JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne 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 podłoża
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± I cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz w niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej OST:
pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidłowości wypełnienia
spoin,
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sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika-posadzki
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika-posadzki
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde ISO
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50
m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,5 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na każde ISO do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie
rzadziej niż 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 OST "Wymagania ogólne" Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika -posadzki z
brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania l m2 chodnika -posadzki z brukowej kostki betonowej obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze ,dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania
,wykonanie koryta ,ew. wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podsypki,
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ułożenie 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
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-1970l
5. PN-B-32250
6. BN-68/893 l-O I
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego .
.BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
L WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Majowa 17/19 05-400 Otwock
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
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1.4.1. Obrzeża 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 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" .
2. MATERIAŁ Y
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST"Wymagania ogólne"
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04
lub piasek do wykonania ław,

[9] i BN-80/6775-03/01

[8], żwir

- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-067 l l [3].
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: obrzeże niskie On,obrzeże wysokie - Owo
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych
obrzeża dzieli się na:
gatunek l - Gl,
gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20
[9].

x 75 cm gat. l: obrzeże On - U6/20175 BN-80/6775-03/04

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 2.4.1. Wymiary betonowych
obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku l, a wymiary podano w tablicy l.
Rysunek l. Kształt betonowegoobrzeża

chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzeży
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2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży 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 obrzeży
IDopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń

'Rodzaj wad i uszkodzeń

--I

I

!Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w
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I'mm
L~_~_ ~.

I

--

.---

i uszkodzenia
I

-.-----t----

..--~

Szczerby

!

ograniczających powierzchnie
: górne

r

(ścieralne)

niedopuszczalne
f

krawędzi i naroży~•.ogranicz~jących pozostał;-------~·

--~

powierzchnie:
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-r--~I
I

I

liczba, max

2

1

I

• długość, mm,max
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I
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I
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2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum
5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-IIIII [5], a piasekwymaganiom PN-B-11m [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej
w "Krawężniki betonowe"

powinny odpowiadać wymaganiom podanym

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne
Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogółne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"
. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem
transportu.

się i uszkodzeniami w czasie

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano "Krawężniki betonowe".
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" .
Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 .
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z
polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku l :2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6.KONTROLA

JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki
tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 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
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do l mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-I0021 .
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do l mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
l i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do I mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych pt.2
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piaskuzgodnie z wymaganiami
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy
dopuszczalnych odchyleniach: - linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde
100 ID długości obrzeża, niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±I cm
na każde 100 m długości obrzeża, 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 "Wymagania ogólne" . Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: - wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania I m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: - prace pomiarowe i
roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
l.PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2.

PN-B-06250

3.

PN-B-067 l l

4.

PN-B-IOO21

5.

PN-B-lllll

6.

PN-B-11113

7.

PN-B-19701

8.

BN-80/6775-03/0l

9.

BN-80/677503/04

Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw Prefabrykaty budowlane z betonu.
Metody pomiaru cech geometrycznych
16

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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11. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1
Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej

aj Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego,

Hollond

Unidecor

Behoton

1998)

Unistone

Old Town

