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1.0. WST P.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru kraw ników kamiennych w ramach przebudowy mostu przez rz.
Czarna Ha cza w m. Podwysokie Jeleniewskie w ci gu drogi gminnej Podwysokie
Jeleniewskie - Malesowizna .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotycz prowadzenia robót zwi zanych z:
przebudowy mostu przez rz. Czarna Ha cza w m. Podwysokie Jeleniewskie w ci gu drogi
gminnej Podwysokie Jeleniewskie - Malesowizna i obejmuj :
- ustawianie kraw ników kamiennych
1.4. Okre lenia podstawowe.
1.4.1. Kraw nik kamienny - element kamienny stosowany w celu zabezpieczenia boków
nawierzchni przed rozsuwaniem si i oddzieleniem jej od chodnika
Pozostałe okre lenia s

zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.0 MATERIAŁY.
Materiałem do wyrobu kraw ników s bloki kamienne ze skał magmowych,
osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg PN-62/6716-01 y
BN-87/6774-04.
3.0. SPRZ T.
Nie wyst puje.
4.0. TRANSPORT.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do monta u kraw ników
powinno odbywa si tak aby zachowa ich dobry stan techniczny.
Kraw niki mog by przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. Załadunek i
wyładunek kraw ników nale y dokonywa za pomoc d wigów lub przenoszenia
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r cznego. Kraw niki nale y układa na podkładach drewnianych, rz dami, długo ci
w kierunku jazdy rodka transportowego.
Kraw niki mo na przewozi tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia
powierzchni obrobionych przez bezpo rednim stykiem, nale y je do transportu
zabezpieczy przekładkami plecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym
grubo tych przekładek nie powinna by < 5 cm.
5.0.WYKONANIE ROBÓT.
Kraw niki kamienne nale y uło y po wykonaniu izolacji płyty pomostu
6.0 KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
6.1. Badania kraw ników
Rodzaj bada kraw ników:
1. Sprawdzenie cech zewn trznych obejmuje:
- sprawdzenie kształtu, wymiarów i wygl du zewn trznego
- sprawdzenie wad i uszkodze
Sprawdzenie cech zewn trznych nale y przeprowadza przy ka dorazowym odbiorze
partii kraw ników.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów przeprowadza si poprzez ogl dziny zewn trzne
oraz pomiar przy pomocy linii z podziałk mm z dokładno ci do 0,1cm. Sprawdzenie
równo ci powierzchni obrobionych (widocznych) przyprowadzi nale y przy pomocy
linijki metalowej, ustawionej wzdłu kraw dzi i po przek tnej sprawdzonej
powierzchni oraz pomiar odchyle z dokładno ci do 0,1cm. Sprawdzenie k tów
przeprowadzi nale y przy u yciu metalowego k townika, a pomiar k ta rozwartego
w powierzchni uko nej przy pomocy k townika nastawnego - pomiary z dokładno ci
o,1cm. Sprawdzenie kraw dzi prostych przeprowadzi nale y przy pomocy linii
metalowej. Sprawdzenie szczerb i uszkodze przeprowadzi przez ogl dziny
zewn trzne, policzenie ilo ci szczerb i uszkodze oraz pomiar ich wielko ci z
dokładno ci do 0,1cm. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si
wizualnie.
2. Badania laboratoryjne - w wytwórni
a) nasi kliwo
b) odporno na zamarzanie
c) wytrzymało na ciskanie
d) badanie cieralno ci
e) badanie wytrzymało ci na uderzenia
Badania laboratoryjna nale y przeprowadza na danie Inspektora Nadzoru na próbach
materiału kamiennego, z którego wykonano kraw niki, a w przypadkach spornych - na
próbach wyci tych z zakwestionowanych kraw ników.
Ilo

kraw ników do bada nie powinna przekracza 100 szt.

Pobranie próbek nale y wykonywa przez wylosowanie z badanej partii takiej liczby
kraw ników przeznaczonych do bada , jak podano poni ej. Pobrane próbki powinny
by oznaczone w sposób trwały, a z pobrania próbek nale y sporz dzi protokół.
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Pobranie próbek - do 160 szt.
Liczba wylosowanych kraw ników: 15
Sprawdzenie cech zewn trznych wg p.1.-15 szt.
Badanie laboratoryjne wg p.2. dla a) i b) - 3 szt.,
dla c) i d) - 8 szt.,
dla e)
- 3 szt.
Pobranie próbek -161 - 100 szt.
Liczba wylosowanych kraw ników: 25
Sprawdzenie cech zewn trznych wg p.1.-25 szt.
Badanie laboratoryjne wg p.2. dla a) i b) - 5 szt.,
dla c) i d) - 12 szt.,
dla e)
- 5 szt.
Ocena wyników sprawdzenia cech zewn trznych.
Wynik sprawdzenia cech zewn trznych nale y uzna za dodatni, gdy w ustalonej
powy ej liczbie kraw ników poddanych sprawdzeniom, liczba sztuk nie spełniaj cych
wymaga normy nie przekroczy dla poszczególnych sprawdze liczb okre lonych
poni ej:
Najwi ksza w badanej partii liczba sztuk kraw ników nie spełniaj cych wymaga
ST, przy której odbieran parti nale y uzna za zgodn z wymaganiami ST.

kształtu i wymiarów
k tów
faktury powierzchni
wad i uszkodze
a) nierówno ci powierzchni
b) zwichrowanie powierzchni
c) prostoliniowo ci kraw dzi licowych
szczerby i uszkodzenia kraw dzi naro a

Dla sprawdzonej liczby kraw
15
1
1
1
1
0
0
1

ników
25
1
1
1
1
0
1
2

W przypadku, gdy cho by w jednym z kolejnych sprawdze liczba sztuk nie
spełniaj cych wymaga SST jest > od okre lonych powy ej, cał parti kraw ników
nale y uzna za niezgodn z wymaganiami.
Ocena wyników bada laboratoryjnych.
W przypadku 2 wynik badania nale y uzna za dodatni gdy z ustalonej powy ej liczby
kraw ników poddanych badaniom wszystkie kraw niki b d spełniały wymagania.
Na
danie Inspektora Nadzoru wytwórnia powinna dostarczy za wiadczenie
zawieraj ce wyniki bada laboratoryjnych skały z której zostały wyprodukowane
kraw niki.
Odbiorowi podlegaj :
- podło e pod kraw niki
- równo powierzchni górnej po ustawieniu
- styki pomi dzy s siednimi odcinkami kraw ników
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7.0. OBMIAR ROBÓT.
Jednostk obmiaru jest 1m. bie cy kraw nika kamiennego ustawionego na obiekcie
mostowym.
8.0. 0DBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór ostateczny robót
Odbiór kraw ników kamiennych dokonany jest na zasadach odbioru ostatecznego robót.
Na podstawie wyników i kontroli przeprowadzonych wg p.6 nale y sporz dzi protokół
odbioru ostatecznego robót.
Je eli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna za
zgodne z wymaganiami.
Je eli cho jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty nale y uzna za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowi zany
jest doprowadzi roboty do zgodno ci z norm i przedstawi je do ponownego odbioru.
9.0 PODSTAWA PŁATNO CI.
Cena jednostkowa uwzgl dnia:
- dostarczenie na budow kraw ników kamiennych
- przygotowanie podło a
- ustawienie kraw ników
- wypełnienie spoin odpowiednim materiałem zalewowym
10.0. PRZEPISY ZWI ZANE
Bn-66/6775-01. Elementy kamienne. Kraw niki uliczne, mostowe i drogowe.
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