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452.

ROBOTY BUDOWLANE

452-1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
nawierzchni utwardzonych przy robotach związanych z rozwojem terenów zielonych w mieście
Żuromin.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa

Klasa

Kategoria

45000000-7

Opis
Roboty budowlane

45200000-9

Roboty
budowlane
w
zakresie
wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Wyrób – produkt wykonany jako odrębna całość, spełniająca określone funkcje.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od
jezdni
Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji
1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych, do których wykonania zostały użyte
materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
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.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm, do
wykonania nawierzchni drogowych stosuje się kostkę brukową grubości 80 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.
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

2
3

4

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki
Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do
wytrzymałości
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż
Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie więcej niż

60
50
5
brak
5
20

4

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
− 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].
− Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
− Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
− 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 zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
Krawężniki betonowe
Należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 i 15x30 cm gatunku 1-go, które powinny
być wykonane z betonu klasy B-30.
Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz
posiadać atest producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników.
Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki:
- nasiąkliwość ≤ 4%,
- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm,
- mrozoodporność, zgodnie z PN-88/B-06250 – stopień mrozoodporności F-150.
Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne
pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie może
przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie
styków montażowych powinny być bez szczerb.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników:
- na długości ± 8 mm,
- na szerokości i wysokości ± 3 mm.
Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być takie,
aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników
zewnętrznych na beton.
Beton na ławę
Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy B-15. Beton powinien być
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250
Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe powinny być gatunku I-G1 i wymiarach 6x20, 8x20,
Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-88/B-06250:
-nasiąkliwość ≤ 5%,
-beton klasy B-25,
-przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8,
-mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150.
Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których głębokość nie może
przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie
styków montażowych powinny być bez szczerb.
Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych
badań.
Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń
występujących na powierzchni i krawędziach elementu. Pomiar długości i głębokości uszkodzeń
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z
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PN-80/B-1002. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzać z dokładnością
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może
zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które
Wykonawca wykona na swój koszt.
Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczególnienie
Właściwości

Kruszywa łamane

Badania

Podbudowa

Według

pomocnicz
zasadnicza
a
1
2
3
4
5

6

7
8

9

10

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075
mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie
więcej niż
Zawartość ziaren nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej
liczby obrotów, nie więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, %(m/m), nie
więcej niż
Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej
niż
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS 1,00
b) przy zagęszczeniu IS 1,03

od 2 do 10

od 2 do 12 PN-B-06714-15 [3]

5

10

PN-B-06714-15 [3]

35

40

PN-B-06714-16 [4]

1

1

od 30 do
70

od 30 do
70

35

50

PN-B-04481 [1]
BN-64/8931-01
[26]

PN-B-0671442[12]
30
3

35
5

5

10

1

1

80
120

60
-

PN-B-06714-18 [6]
PN-B-06714-19 [7]

PN-B-06714-28 [9]

PN-S-06102[21]

Warstwa odsączająca
Materiały użyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące wymagania:
wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika filtracji „k” powinna być większa od 8m/dobę,
zagęszczalność – użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnoziarnostości U > 5 ,
szczelność, określoną zależnością: D15/d85 < 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża
wskaźnik piaskowy WP > 35,
laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycania wodą Wnoś. > 15 %.
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Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować mieszankę kruszyw: piasek zgodny z PN-B
11113:1996:2, żwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej
według PN-88/B-04481 metodą I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotności: - 20 % + 10 % wartości
wilgotności optymalnej.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia,
a mianowicie:
wskaźnik zagęszczenia Is > 0,97 dla chodników,
wskaźnik zagęszczenia Is > 1,00 dla KR1,
wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i więcej z obciążenia płytą VSS, ∅ 30 cm,
stosunek modułów E2/E1 = Io < 2,2.
Podbudowa z kruszywa łamanego
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne,
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w
zależności od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm o
uziarnieniu ciągłym.
Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 I odm. I.
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2 E2>=140MPa,
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek:

E2
=< 2.2
E1
Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 należy wyznaczyć ze wzoru:
E1, E2 =

3∆p
xD
4∆s

gdzie: D średnica płyty w mm
∆p
- różnica nacisków kPa

∆s

- przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków ∆p w mm

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.
Roboty wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Małe powierzchnie chodnika 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
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3.
Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta.
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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 można również przewozić samochodami
na paletach transportowych producenta.
Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy
układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Transport obrzeży
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy
układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża
powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza
ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5.2. Koryto pod nawierzchnie utwardzoną
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi. 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 WP ≥ 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypkę należy 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 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
w/w
dokumentacji projektowej.
5.5. Układanie nawierzchni utwardzonych 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
Inspektora nadzoru.
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 zagęszczeniu.
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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.
5.6. Wykonanie ławy pod krawężnik
Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 20x30, a pod krawężnik najazdowy bez
oporu w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami.
Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m wykonanej
ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową .
5.7. Ustawienie krawężników
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowopiaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.
Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. Spoiny
po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą
należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny masą
zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach.
5.8. Ustawienie obrzeży
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość
obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5÷6 cm. Niweleta
obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana
obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót
zgodnie z PB.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną.

37

Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin
dz. nr ewid. 2595/7; 2594; 254/9; 254/10; 254/11; 254/12; 254/13; 2155/15; 2155/14 w miejscowości Żuromin
Inwestor: Gmina i Miasto Żuromin
- ST 452-1

6.3. Badania w czasie robót
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:
± 1 cm,
-o szerokości powyżej 3 m:
± 2 cm,
-szerokości koryta: ± 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni utwardzonej
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni utwardzonej 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 chodnika
Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 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 1,0 cm.
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.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
6.5. Sprawdzenie ustawienia krawężnika
Sprawdzeniu podlega:
-odchylenie linii krawężników w planie – max. Odchylenie może wynosić 1 cm (na każde 100 m
ławy),
-odchylenie niwelety - max. ± 1 cm (na każde 100 m),
-równość górnej powierzchni krawężników – tolerancja prześwitu pod ławą ≤ 1 cm przy przyłożeniu
łaty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
-dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).
6.6. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną wyżej.
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
6.7. Badania w czasie odbioru
Badania podłoża powinno być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich
wymagań a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary)
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania podłoża przez sprawdzenie:
− równości płaszczyzny poziomej przy użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 1 mm.
− odchylenia powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i
2 mm na całej długości lub szerokości wnęki,
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Jednostką obmiarową wykonanego chodnika z betonowej kostki brukowej jest m2 (metr
kwadratowy), wykonanie ławy, krawężników, obrzeży mb (metr bieżący).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8
Cena wykonania 1 m2 parkingu, chodnika; 1mb krawężnika i obrzeża z betonowej kostki brukowej
obejmuje:
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6, 8 cm, układanej na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem i zawiera:
− roboty przygotowawcze i pomiarowe,
− wykonanie warstw podbudowy,
− rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej gr.4 - 5 cm wraz z jej
przygotowaniem,
− zagęszczenie podsypki wibratorem,
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− wyrównanie warstwy pod szablonem,
− ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach,
− ubicie kostki wibratorem,
− wymiana kostek popękanych przy ubijaniu,
− wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
− uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac;
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, a których zakres jest określony przez ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-68/8931-01

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.
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