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1. WST!P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem !cieków z
prefabrykowanych elementów betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj c podstaw"
opracowania szczegó#owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca si" wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj$tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem:
! !cieków ulicznych przykraw"$nikowych,
! !cieków ulicznych mi"dzyjezdniowych,
! !cieków terenowych.
1.4. Okre%lenia podstawowe
1.4.1. %ciek przykraw"$nikowy - element konstrukcji jezdni s#u$ cy do odprowadzenia
wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np.
kanalizacji deszczowej).
1.4.2. %ciek mi"dzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni s#u$ cy do odprowadzenia wód
opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placów itp.
1.4.3. %ciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdni lub chodnikiem s#u$ cy do
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyleg#ego terenu
do odbiorników sztucznych lub naturalnych.
1.4.4. Pozosta#e okre!lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz&ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIA"Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz&ce materia'ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia#ów, ich pozyskiwania i sk#adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kraw$(niki
Kraw"$niki powinny
i BN-80/6775-03/04 [10].

odpowiada&

wymaganiom

BN-80/6775-03/01

[9]

2.3. Beton na 'aw$
Beton na #aw" pod kraw"$nik i !ciek powinien odpowiada& wymaganiom PN-B06250 [2]. Je$eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by& beton
klasy B-15 lub B-10.
2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada& wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nale$y przechowywa& w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.5. Cement
Cement do betonu powinien by& cementem portlandzkim, odpowiadaj cym
wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypk" cementowo-piaskow powinien
by& klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by& zgodne z BN-88/6731-08 [7].
2.6. Woda
Woda powinna by& „odmiany 1” i odpowiada& wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek
Piasek na podsypk" cementowo-piaskow powinien odpowiada& wymaganiom
PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada& wymaganiom
PN-B-06711 [3].
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe %cieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania !cieków
przykraw"$nikowych, mi"dzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiada&
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
Kszta#t i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, u$ytych do
wykonania !cieków, powinny by& zgodne z dokumentacj projektow . Mog to by& np.
prefabrykaty betonowe o wymiarach i kszta#tach wg „Katalogu szczegó#ów drogowych
ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].
Do wykonania prefabrykatów nale$y stosowa& beton wg PN-B-06250 [2], klasy
co najmniej 25.
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Nasi kliwo!& prefabrykatów nie powinna przekracza& 4%.
%cieralno!& na tarczy Boehmego nie powinna przekracza& 3,5 mm.
Wytrzyma#o!& betonu na !ciskanie powinna by& zgodna z PN-B-06250 [2] dla
przyj"tej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatów powinna by& bez rys, p"kni"& i ubytków betonu,
o fakturze zatartej.
Kraw"dzie elementów powinny by& równe i proste. Wkl"s#o!& lub wypuk#o!&
powierzchni elementów nie powinna przekracza& 3 mm.
Dopuszczalne odchy#ki wymiarów prefabrykatów:
! na d#ugo!ci
" 10 mm,
! na wysoko!ci i szeroko!ci
" 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by& sk#adowane w pozycji wbudowania, na
pod#o$u utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wype#nienia spoin powinna by& stosowana na gor co i
odpowiada& wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZ!T
3.1. Ogólne wymagania dotycz&ce sprz$tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz"tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz$t do wykonania robót
Roboty mo$na wykonywa& r"cznie przy pomocy drobnego sprz"tu, z
zastosowaniem:
! betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
! wibratorów p#ytowych, ubijaków r"cznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz&ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia'ów
Transport prefabrykatów powinien odbywa& si" wg BN-80/6775-03/01 [9],
transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].
Kruszywo mo$na przewozi& dowolnymi !rodkami transportu w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do wykonania !cieku nale$y wytyczy& lini" kraw"$nika i o!
!cieku zgodnie z dokumentacj projektow . Dla !cieku umieszczonego mi"dzy jezdniami
o! !cieku stanowi o! wykopu pod #aw".
5.3. Wykop pod 'aw$
Wykop pod wspóln #aw" dla !cieku i kraw"$nika nale$y wykona& zgodnie z
dokumentacj i PN-B-06050 [1]. Je$eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
najcz"!ciej stosowan #aw pod !ciek i kraw"$nik jest #awa z oporem. Dla !cieku
umieszczonego mi"dzy jezdniami oraz !cieku terenowego stosowana jest #awa zwyk#a.
Wymiary wykopu powinny odpowiada& wymiarom #awy w planie z
uwzgl"dnieniem w szeroko!ci dna wykopu konstrukcji szalunku dla #awy z oporem.
Wska'nik zag"szczenia dna wykopu pod #aw" powinien wynosi& co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie 'aw
Wykonanie #aw powinno by& zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. (awa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania #aw powinna by& zgodna z
dokumentacj projektow .
Je$eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mo$na stosowa& #awy z
betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie #awy betonowej podano w OST D-08.01.01 „Kraw"$niki betonowe”.
5.4.2. (awa $wirowa
Wykonanie #awy $wirowej podano w OST D-08.01.01 „Kraw"$niki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraw$(ników
Ustawienie kraw"$ników na #awie powinno by& wykonywane zgodnie z
dokumentacj projektow oraz z postanowieniami wed#ug OST D-08.01.01 „Kraw"$niki
betonowe”.
5.6. Wykonanie %cieku z prefabrykatów
Ustawienie prefabrykatów na #awie powinno by& wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubo!ci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji
projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno by& zgodne z projektowan niwelet dna
!cieku.
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekracza& szeroko!ci 1 cm.
Spoiny prefabrykatów uk#adanych na #awie $wirowej nale$y wype#ni& $wirem lub
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piaskiem. Spoiny prefabrykatów uk#adanych na #awie betonowej nale$y wype#ni& zapraw
cementowo-piaskow , przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale$y
oczy!ci& i zmy& wod . Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zapraw , powinny mie& co 50 m spoiny wype#nione bitumiczn mas
zalewow nad szczelin dylatacyjn #awy betonowej.
Je$eli do wykonania !cieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu
„korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to po# czenie prefabrykatu z jezdni nale$y
wype#ni& bitumiczn mas zalewow . Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nale$y
wype#ni& piaskiem lub $wirem i starannie zag"!ci&.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako%ci robót
Ogólne zasady kontroli jako!ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst&pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona& badania
materia#ów przeznaczonych do wykonania !cieku i przedstawi& wyniki tych bada)
In$ynierowi do akceptacji.
Badania materia#ów stosowanych do wykonania !cieku z prefabrykatów powinny
obejmowa& wszystkie w#a!ciwo!ci, które zosta#y okre!lone w normach podanych dla
odpowiednich materia#ów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zakres bada)
W czasie robót zwi zanych z wykonaniem !cieku z prefabrykatów nale$y
sprawdza&:
! wykop pod #aw",
! gotow #aw",
! ustawienie kraw"$nika,
! wykonanie !cieku.
6.3.2. Wykop pod #aw"
Nale$y sprawdza&, czy wymiary wykopu s zgodne z dokumentacj projektow
oraz zag"szczenie pod#o$a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko!ci wykopu wynosi " 2 cm. Zag"szczenie pod#o$a powinno
by& zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania #awy
Przy wykonywaniu #awy, badaniu podlegaj :
a) linia #awy w planie, która mo$e si" ró$ni& od projektowanego kierunku o " 2 cm na
ka$de 100 m #awy,
b) niweleta górnej powierzchni #awy, która mo$e si" ró$ni& od niwelety projektowanej o
" 1 cm na ka$de 100 m #awy,
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c) wymiary i równo!& #awy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na
ka$de 100 m #awy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosz dla:
! wysoko!ci (grubo!ci) #awy " 10% wysoko!ci projektowanej,
! szeroko!ci górnej powierzchni #awy " 10% szeroko!ci projektowanej,
! równo!ci górnej powierzchni #awy 1 cm prze!witu pomi"dzy powierzchni #awy
a przy#o$on czterometrow #at .
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraw"$nika
Przy ustawianiu kraw"$nika, badaniu podlegaj :
a) linia kraw"$nika w planie, która mo$e si" ró$ni& o " 1 cm od linii projektowanej na
ka$de 100 m ustawionego kraw"$nika,
b) niweleta kraw"$nika, która mo$e si" ró$ni& od niwelety projektowanej o " 1 cm na
ka$de 100 m ustawionego kraw"$nika,
c) równo!& górnej powierzchni kraw"$nika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych
punktach na ka$de 100 m d#ugo!ci, która mo$e wykazywa& prze!wit nie wi"kszy ni$
1 cm pomi"dzy powierzchni kraw"$nika a przy#o$on czterometrow #at ,
d) wype#nienie spoin, sprawdzane na ka$dych 10 metrach ustawionego kraw"$nika, przy
czym wymagane jest ca#kowite wype#nienie badanej spoiny,
e) szeroko!& spoin, sprawdzana na ka$dych 10 metrach ustawionego kraw"$nika, która nie
mo$e by& wi"ksza od 1 cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania !cieku
Przy wykonaniu !cieku, badaniu podlegaj :
a) niweleta !cieku, która mo$e ró$ni& si" od niwelety projektowanej o " 1 cm na ka$de
100 m wykonanego !cieku,
b) równo!& pod#u$na !cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na
ka$de 100 m d#ugo!ci, która mo$e wykazywa& prze!wit nie wi"kszy ni$ 0,8 cm
pomi"dzy powierzchni !cieku a #at czterometrow ,
c) wype#nienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na ka$dych 10 metrach
wykonanego !cieku, przy czym wymagane jest ca#kowite wype#nienie badanej spoiny,
d) grubo!& podsypki, sprawdzana co 100 m, która mo$e si" ró$ni& od grubo!ci
projektowanej o " 1 cm.
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
Jednostk obmiarow
elementów betonowych.

jest m (metr) wykonanego !cieku z prefabrykowanych
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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 si" za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST
i wymaganiami In$yniera, je$eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da#y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj&cych i ulegaj&cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
! wykop pod #aw",
! wykonana #awa,
! wykonana podsypka.
9. PODSTAWA P"ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz&ce podstawy p'atno%ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p#atno!ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m !cieku z prefabrykowanych elementów betonowych
obejmuje:
! prace pomiarowe i przygotowawcze,
! dostarczenie materia#ów,
! wykonanie wykopu pod #awy,
! wykonanie szalunku (dla #aw betonowych z oporem),
! wykonanie #awy (betonowej, $wirowej),
! wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
! ustawienie kraw"$ników z wype#nieniem spoin,
! u#o$enie prefabrykatów !cieku z wype#nieniem spoin,
! zalanie spoin bitumiczn mas zalewow ,
! zasypanie zewn"trznej !ciany prefabrykatu lub kraw"$nika,
! przeprowadzenie pomiarów i bada) wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI#ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane
Beton zwyk#y
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyk#ego
Cement. Cement powszechnego u$ytku. Sk#ad, wymagania
i ocena zgodno!ci

12
6.
7.
8.
9.

cieki
PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

10. BN-80/6775-03/04
11. BN-64/8845-02

D-08.05.00

Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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. Kraw"$niki i
obrze$a chodnikowe
Kraw"$niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegó#ów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
1979.
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1. WST!P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem !cieków klinkierowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj c podstaw"
opracowania szczegó#owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca si" wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj$tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem:
! !cieków ulicznych przykraw"$nikowych z 2 i 3 rz"dów klinkieru drogowego,
! !cieków ulicznych mi"dzyjezdniowych z 2 i 4 rz"dów klinkieru drogowego.
1.4. Okre%lenia podstawowe
1.4.1. %ciek przykraw"$nikowy - element konstrukcji jezdni s#u$ cy do odprowadzenia
wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np.
kanalizacji deszczowej).
1.4.2. %ciek mi"dzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni s#u$ cy do odprowadzenia wód
opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placów itp.
1.4.3. Pozosta#e okre!lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz&ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA"Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz&ce materia'ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia#ów, ich pozyskiwania i sk#adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Kraw$(niki
Do wykonania !cieku nale$y stosowa& kraw"$niki betonowe o wymiarach
zgodnych z dokumentacj projektow .
Kraw"$niki powinny odpowiada& wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]
i BN-80/6775-03/04 [10].
2.3. Beton na 'aw$
Beton u$yty na #aw" pod kraw"$nik i !ciek powinien odpowiada& wymaganiom
PN-B-06250 [2]. Je!li dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by&
beton klasy B-15 lub B-10.
2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada& wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nale$y przechowywa& w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.5. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by& cementem portlandzkim,
odpowiadaj cym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypk" cementowo-piaskow
powinien by& klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by& zgodne z BN-88/6731-08 [7].
2.6. Piasek
Piasek na podsypk" cementowo-piaskow powinien odpowiada& wymaganiom
PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada& wymaganiom
PN-B-06711 [3].
2.7. Woda
Woda powinna by& „odmiany 1” i odpowiada& wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.8. Klinkier
Do wykonania !cieku klinkierowego nale$y stosowa& klinkier drogowy
spe#niaj cy wymagania BN-77/6741-02 [8]. Powinien to by& klinkier o wymiarach 220 x
100 x 80 mm, klasy I, gatunku 1.
Dopuszczalne odchy#ki wymiarowe:
! na d#ugo!ci
" 5 mm,
! na szeroko!ci
" 3 mm,
! na grubo!ci
" 2 mm.
Wymagane w#asno!ci fizyczne klinkieru:
! wytrzyma#o!& na !ciskanie, nie mniej ni$ 63,74 MPa,
! !cieralno!& na tarczy Boehmego, nie wi"cej ni$ 0,4 cm,
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! odporno!& na uderzenie mierzona ilo!ci energii, przy której nast"puje p"kni"cie, co
najmniej J-29,42,
! nasi kliwo!& badana metod gotowania, nie wi"cej ni$ 6%,
! odporno!& na dzia#anie mrozu po 25 cyklach zamra$ania - brak uszkodze).
Przechowywanie klinkieru powinno odpowiada& wymaganiom BN-77/6741-02
[8].
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype#niania szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna
odpowiada& wymaganiom BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie technicznej.
3. SPRZ!T
3.1. Ogólne wymagania dotycz&ce sprz$tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz"tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz$t do wykonania %cieku
Roboty mo$na wykonywa& r"cznie przy pomocy drobnego sprz"tu, z
zastosowaniem:
! betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
! wibratorów p#ytowych, ubijaków r"cznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz&ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia'ów
Transport klinkieru powinien odbywa& si" wg OST D-05.03.02 „Nawierzchnia
klinkierowa” pkt 4, transport kraw"$ników i kruszyw wg OST D-08.01.01 „Kraw"$niki
betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].
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.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do wykonania !cieku nale$y wytyczy& lini" kraw"$nika i o!
!cieku zgodnie z dokumentacj projektow . Dla !cieku umieszczonego mi"dzy jezdniami
o! !cieku stanowi o! wykopu pod #aw".
5.3. Wykop pod 'aw$
Wykop pod wspóln #aw" dla !cieku i kraw"$nika nale$y wykona& zgodnie z
dokumentacj projektow i PN-B-06050 [1]. Je$eli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to najcz"!ciej stosowan #aw pod !ciek i kraw"$nik jest #awa z oporem. Dla
!cieku umieszczonego mi"dzy jezdniami oraz !cieku terenowego stosowana jest #awa
zwyk#a.
Wymiary wykopu powinny odpowiada& wymiarom #awy w planie z
uwzgl"dnieniem w szeroko!ci dna wykopu konstrukcji szalunku dla #awy z oporem.
Wska'nik zag"szczenia dna wykopu pod #aw" powinien wynosi& co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.
5.4. "awa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania #awy powinna by& zgodna z
dokumentacj projektow .
Je$eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mo$na stosowa& #awy z
betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie #awy betonowej powinno by& zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02
[12] oraz warunkami podanymi w OST D-08.01.01 „Kraw"$niki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraw$(ników
Ustawienie kraw"$ników na #awach betonowych powinno by& wykonane zgodnie
z dokumentacj projektow oraz z postanowieniami OST D-08.01.01 „Kraw"$niki
betonowe”.
5.6. Wykonanie %cieku klinkierowego
Ogólne wymagania dotycz ce uk#adania klinkieru podano w OST D-05.03.02
„Nawierzchnia klinkierowa”.
Rodzaj i wymiary !cieku klinkierowego powinny by& zgodne z dokumentacj
projektow . Je$eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najcz"!ciej
wykonywanymi !ciekami klinkierowymi, zgodnie z KPED [13] s :
! !cieki uliczne przykraw"$nikowe z 2 lub 3 rz"dów klinkieru drogowego,
! !cieki uliczne mi"dzyjezdniowe z 2 lub 4 rz"dów klinkieru.
Do wykonania !cieku nale$y stosowa& klinkier drogowy, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 2.8 niniejszej OST.
Na zag"szczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nale$y u#o$y& klinkier
drogowy w ilo!ci rz"dów zgodnej z dokumentacj projektow , zachowuj c projektowan
niwelet" !cieku.
Spoiny o szeroko!ci 5 mm nale$y zala& zapraw cementowo-piaskow o
wytrzyma#o!ci co najmniej 25 MPa. Przed wype#nieniem spoin zapraw , nawierzchnia
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!cieku powinna by& zwil$ona wod z dodatkiem 1% cementu. G#"boko!& wype#nienia
spoin nie powinna by& mniejsza ni$ 4 cm.
Wykonany !ciek klinkierowy w okresie 7 dni nale$y piel"gnowa& przez pokrycie
warstw piasku i zwil$anie wod . Po zako)czeniu piel"gnacji piasek nale$y usun &.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako%ci robót
Ogólne zasady kontroli jako!ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst&pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona& badania
materia#ów przeznaczonych do wykonania !cieku klinkierowego i przedstawi& wyniki tych
bada) In$ynierowi do akceptacji.
Badania klinkieru powinny by& wykonywane w zakresie i z cz"stotliwo!ci wg
OST D-05.03.02 „Nawierzchnia klinkierowa” pkt 6.
Badania pozosta#ych materia#ów stosowanych do wykonania !cieku klinkierowego
powinny obejmowa& wszystkie w#a!ciwo!ci, które zosta#y okre!lone w normach podanych
dla odpowiednich materia#ów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zakres bada)
W czasie robót zwi zanych z wykonaniem !cieku klinkierowego nale$y
sprawdza&:
! wykop pod #aw",
! gotow #aw",
! ustawienie kraw"$nika,
! wykonanie !cieku.
6.3.2. Wykop pod #aw"
Nale$y sprawdza&, czy wymiary wykopu s zgodne z dokumentacj projektow
oraz zag"szczenie pod#o$a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko!ci wykopu wynosi " 2 cm. Zag"szczenie pod#o$a powinno
by& zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania #awy
Przy wykonywaniu #awy, badaniu podlegaj :
a) linia #awy w planie, która mo$e si" ró$ni& od projektowanego kierunku o " 2 cm na
ka$de 100 m #awy,
b) niweleta górnej powierzchni #awy, która mo$e si" ró$ni& od niwelety projektowanej o
" 1 cm na ka$de 100 m #awy,
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c) wymiary i równo!& #awy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na
ka$de 100 m #awy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosz dla:
! wysoko!ci (grubo!ci) #awy " 10% wysoko!ci projektowanej,
! szeroko!ci górnej powierzchni #awy " 10% szeroko!ci projektowanej,
! równo!ci górnej powierzchni #awy 1 cm prze!witu pomi"dzy powierzchni #awy
a przy#o$on czterometrow #at .
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraw"$nika
Przy ustawianiu kraw"$nika, badaniu podlegaj :
a) linia kraw"$nika w planie, która mo$e si" ró$ni& o " 1 cm od linii projektowanej na
ka$de 100 m ustawionego kraw"$nika,
b) niweleta kraw"$nika, która mo$e si" ró$ni& od niwelety projektowanej o " 1 cm na
ka$de 100 m ustawionego kraw"$nika,
c) równo!& górnej powierzchni kraw"$nika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych
punktach na ka$de 100 m d#ugo!ci, która mo$e wykazywa& prze!wit nie wi"kszy ni$
1 cm pomi"dzy powierzchni kraw"$nika a przy#o$on czterometrow #at ,
d) wype#nienie spoin, sprawdzane na ka$dych 10 metrach ustawionego kraw"$nika, przy
czym wymagane jest ca#kowite wype#nienie badanej spoiny,
e) szeroko!& spoin, sprawdzana na ka$dych 10 metrach ustawionego kraw"$nika, która nie
mo$e by& wi"ksza od 1 cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania !cieku
Przy wykonaniu !cieku, badaniu podlegaj :
a) niweleta !cieku, która mo$e ró$ni& si" od niwelety projektowanej o " 1 cm na ka$de
100 m wykonanego !cieku,
b) równo!& pod#u$na !cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na
ka$de 100 m d#ugo!ci, która mo$e wykazywa& prze!wit nie wi"kszy ni$ 0,8 cm
pomi"dzy powierzchni !cieku a #at czterometrow ,
c) wype#nienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na ka$dych 10 metrach
wykonanego !cieku, przy czym wymagane jest ca#kowite wype#nienie badanej spoiny,
d) grubo!& podsypki, sprawdzana co 100 m, która mo$e si" ró$ni& od grubo!ci
projektowanej o " 1 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego !cieku klinkierowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje si" za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST
i wymaganiami In$yniera, je$eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da#y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj&cych i ulegaj&cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
! wykop pod #aw",
! wykonana #awa,
! wykonana podsypka.
9. PODSTAWA P"ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz&ce podstawy p'atno%ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p#atno!ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Cena wykonania 1 m !cieku klinkierowego obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materia#ów,
wykonanie wykopu pod #aw",
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie #awy,
piel"gnacja betonu i ew. rozbiórka szalunku,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie kraw"$ników,
wype#nienie spoin,
u#o$enie !cieku klinkierowego wraz z wype#nieniem spoin i piel"gnacj" !cieku,
zasypanie zewn"trznej !ciany kraw"$ników gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiarów i bada) wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI#ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711

Roboty ziemne budowlane
Beton zwyk#y
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
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4.
5.

PN-B-06712
PN-B-19701

6.
7.
8.
9.

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-77/6741-02
BN-80/6775-03/01

10. BN-80/6775-03/04
11. BN-74/6771-04
12. BN-64/8845-02

D-08.05.00

Kruszywa mineralne do betonu zwyk#ego
Cement. Cement powszechnego u$ytku. Sk#ad, wymagania
i ocena zgodno!ci
Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Klinkier drogowy
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw"$niki i
obrze$a chodnikowe
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Kraw"$niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
1979.

D-08.05.00

23

cieki

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.03
CIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

Warszawa 1998

24

cieki

D-08.05.00

SPIS TRE CI
D-08.05.03
CIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. WST!P .........................................................................................................................25
2. MATERIA"Y...............................................................................................................25
3. SPRZ!T ........................................................................................................................26
4. TRANSPORT ...............................................................................................................26
5. WYKONANIE ROBÓT ..............................................................................................27
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT ..............................................................................27
7. OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................28
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................28
9. PODSTAWA P"ATNO CI ........................................................................................29
10. PRZEPISY ZWI#ZANE.............................................................................................29

1. WST!P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem !cieków z kostki
kamiennej.
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1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj c podstaw"
opracowania szczegó#owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca si" wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj$tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem:
! !cieków ulicznych przykraw"$nikowych z kostki kamiennej nieregularnej i rz"dowej,
! !cieków ulicznych mi"dzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnej i rz"dowej.
1.4. Okre%lenia podstawowe
1.4.1. %ciek przykraw"$nikowy - element konstrukcji jezdni s#u$ cy do odprowadzenia
wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np.
kanalizacji deszczowej).
1.4.2. %ciek mi"dzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni s#u$ cy do odprowadzenia wód
opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placów itp.
1.4.3. Pozosta#e okre!lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz&ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA"Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz&ce materia'ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia#ów, ich pozyskiwania i sk#adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kostka kamienna
Kostka kamienna nieregularna i rz"dowa, stosowana do wykonania !cieków
powinna odpowiada& wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to by& kostka klasy I,
gatunku 1. Kszta#t, wymiary i dopuszczalne odchy#ki wymiarowe dla kostki nieregularnej i
rz"dowej podano w OST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.
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Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma#o!ciowe dla kostki kamiennej klasy I, s
nast"puj ce:
! wytrzyma#o!& na !ciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej ni$ 160 MPa,
! !cieralno!& na tarczy Boehmego, nie wi"cej ni$ 0,2 cm,
! wytrzyma#o!& na uderzenie (zwi"z#o!&), liczba uderze), nie mniej ni$ 12,
! nasi kliwo!& wod , nie wi"cej ni$ 0,5%.
Kostk" nieregularn mo$na sk#adowa& w pryzmach. Kostk" rz"dow nale$y
ustawia& w stosach. Wysoko!& stosu lub pryzm nie powinna przekracza& 1 m.
2.3. Inne materia'y
Wymagania dla: kraw"$ników, betonu na #aw", sk#adników betonu, piasku na
podsypk" oraz wody podano w OST D-08.05.02 „%cieki klinkierowe”.
3. SPRZ!T
3.1. Ogólne wymagania dotycz&ce sprz$tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz"tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz$t do wykonania %cieku
Roboty mo$na wykonywa& r"cznie z zastosowaniem nast"puj cego sprz"tu:
! betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
! ubijaków r"cznych i mechanicznych do ubijania kostki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz&ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia'ów
Wymagania dotycz ce transportu kraw"$ników, sk#adników betonu i piasku na
podsypk" podano w OST D-08.01.01 „Kraw"$niki betonowe”, a transportu kostki w OST
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.
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.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do wykonania !cieku nale$y wytyczy& lini" kraw"$nika i o!
!cieku zgodnie z dokumentacj projektow . Dla !cieku umieszczonego mi"dzy jezdniami
(nawierzchniami) o! !cieku stanowi o! koryta pod #aw".
5.3. Wykonanie wykopu, 'awy i ustawienie kraw$(ników
Wykonanie wykopu pod #aw", #awy betonowej dla !cieku przykraw"$nikowego i
mi"dzyjezdniowego oraz ustawienie kraw"$ników na #awach powinno by& zgodne z
dokumentacj projektow oraz postanowieniami OST D-08.01.01 „Kraw"$niki betonowe”.
5.4. Wykonanie %cieku z kostki kamiennej
Ogólne wymagania dotycz ce uk#adania kostki kamiennej podano w OST
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.
Rodzaj i wymiary !cieku powinny by& zgodne z dokumentacj projektow . Je$eli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najcz"!ciej stosuje si" !cieki
przykraw"$nikowe i mi"dzyjezdniowe z 2 rz"dów kostki kamiennej nieregularnej lub
rz"dowej, obni$onych w stosunku do kraw"dzi nawierzchni o 1 do 2 cm.
Na #awie betonowej nale$y wykona& podsypk" cementowo-piaskow o grubo!ci
zgodnej z dokumentacj projektow i wymaganiami podanymi w OST D-05.03.01
„Nawierzchnia z kostki kamiennej”.
Na wykonanej podsypce nale$y u#o$y& !ciek z kostki nieregularnej lub rz"dowej,
z zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety !cieku. Szeroko!& spoin
mi"dzy poszczególnymi kostkami nie powinna przekracza& 12 mm. U#o$on kostk" nale$y
ubi& przy pomocy ubijaków r"cznych lub mechanicznych. Kostki p"kni"te nale$y
wymieni& na ca#e.
Wype#nienie spoin nale$y wykonywa& zgodnie z warunkami podanymi w OST
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako%ci robót
Ogólne zasady kontroli jako!ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst&pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona& badania
materia#ów przeznaczonych do wykonania !cieku z kostki kamiennej i przedstawi& wyniki
tych bada) In$ynierowi do akceptacji.
Badania kostki powinny by& wykonane w zakresie i z cz"stotliwo!ci wg OST
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”.
Badania pozosta#ych materia#ów stosowanych do wykonania !cieku z kostki
kamiennej powinny obejmowa& wszystkie w#a!ciwo!ci, które zosta#y okre!lone w
przepisach podanych dla odpowiednich materia#ów w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale$y wykonywa& badania i pomiary !cieku z kostki wg zakresu i
z cz"stotliwo!ci podan w OST D-08.05.02 „%cieki klinkierowe”.
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
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego !cieku z kostki kamiennej.
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 si" za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST
i wymaganiami In$yniera, je$eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da#y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj&cych i ulegaj&cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
! wykop pod #aw",
! wykonana #awa,
! wykonana podsypka.
9. PODSTAWA P"ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz&ce podstawy p'atno%ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p#atno!ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
!
!
!
!
!
!

Cena wykonania 1 m !cieku z kostki kamiennej obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materia#ów,
wykonanie wykopu pod #aw",
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie #awy,
piel"gnacj" betonu i ew. rozbiórk" szalunku,
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! wykonanie podsypki, ustawienie kraw"$ników,
! wype#nienie spoin,
! u#o$enie !cieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rz"dowej, z wype#nieniem spoin
i piel"gnacj !cieku,
! zasypanie zewn"trznej !ciany kraw"$ników gruntem i ubicie,
! przeprowadzenie pomiarów i bada) wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI#ZANE
Norma
PN-B-11100

Materia#y kamienne. Kostka drogowa
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1. WST!P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem !cieków z brukowca.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj c podstaw"
opracowania szczegó#owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca si" wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj$tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem:
! !cieków z brukowca nieobrobionego od 16 do 20 cm,
! !cieków z brukowca nieobrobionego od 13 do 17 cm.
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%cieki z brukowca mog by& stosowane jako !cieki terenowe do odwodnienia
jezdni parkowych i osiedlowych oraz chodników w parkach i zieleni parkowej.
1.4. Okre%lenia podstawowe
1.4.1. %ciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdni lub chodnikiem, s#u$ cy do
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyleg#ego terenu
do odbiorników sztucznych lub naturalnych.
1.4.2. Pozosta#e okre!lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz&ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA"Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz&ce materia'ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia#ów, ich pozyskiwania i sk#adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Brukowiec
Brukowiec stosowany do wykonania !cieków powinien spe#nia& wymagania PNB-11104 [7].
Brukowiec nieobrobiony - kamie) narzutowy, powinien mie& naturaln cz"!&
powierzchni mo$liwie p#ask , któr mo$na wyodr"bni& jako powierzchni" górn (czo#o).
Brukowiec nieobrobiony, stosowany do wykonania !cieków, powinien by&
kamieniem trwa#ym, niezwietrza#ym, mie& struktur" mo$liwie drobnoziarnist i zwi"z# ,
bez p"kni"& i $y#.
Do wykonania !cieków mo$na stosowa& brukowiec klasy I i II o wymiarach od 16
do 20 cm i od 13 do 17 cm, o ile w dokumentacji projektowej i SST nie okre!lono inaczej.
W#a!ciwo!ci fizyczne i wytrzyma#o!ciowe dla brukowca klasy I i II podano w
tablicy 1.
Tablica 1. W#a!ciwo!ci fizyczne i wytrzyma#o!ciowe dla brukowca klasy I i II
Lp.
1
2
3

Klasa

W#a!ciwo!ci
Wytrzyma#o!& na !ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej
ni$
%cieralno!& na tarczy Boehmego, w
cm, nie wi"cej ni$
Wytrzyma#o!&
na
uderzenie

I

II

Badania
wed#ug

160

120

PN-B-04110 [3]

0,20

0,40

PN-B-04111 [4]
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4
5
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(zwi"z#o!&), liczba uderze), nie mniej
ni$
Nasi kliwo!& wod , w procentach, nie
wi"cej ni$
Odporno!& na dzia#anie mrozu
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12

8

PN-B-04115 [5]

0,5

1,0

PN-B-04101 [1]

nie bada si" nie bada si" PN-B-04102 [2]

Do obramowania uk#adanego w !cieku brukowca nale$y u$y& kamieni o
wysoko!ci min. od 16 do 20 cm i d#ugo!ci min. od 25 do 30 cm.
Brukowiec nale$y uk#ada& w pryzmy lub w stosy o wysoko!ci nie przekraczaj cej
1 m.
2.3. Kliniec
Do zaklinowania szczelin nale$y stosowa& kliniec wg PN-B-11112 [8].
2.4. Piasek
Piasek na podsypk" oraz do zamulenia wykonanej nawierzchni powinien
odpowiada& wymaganiom PN-B-11113 [9].
Piasek na podsypk" cementowo-piaskow powinien odpowiada& wymaganiom
PN-B-06712 [6].
2.5. Cement
Cement na podsypk" cementowo-piaskow powinien by& klasy 32,5 i odpowiada&
wymaganiom PN-B-19701 [10].
2.6. Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej
odpowiada& wymaganiom PN-B-32250 [11].

powinna by& „odmiany 1” i

3. SPRZ!T
3.1. Ogólne wymagania dotycz&ce sprz$tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz"tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2 Sprz$t do wykonania robót
Roboty mo$na wykonywa& r"cznie przy pomocy drobnego sprz"tu z
zastosowaniem:
! ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, m#otków brukarskich,
! przewo'nych zbiorników na wod",
! zag"szczarek wibracyjnych do zag"szczania podsypki,
! betoniarek do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz&ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia'ów
Brukowiec mo$na przewozi& dowolnymi !rodkami transportu. Sposób za#adunku i
roz#adunku !rodków transportowych nale$y dostosowa& do wytrzyma#o!ci kamienia, aby
nie dopu!ci& do obt#ukiwania kraw"dzi.
Kliniec i piasek mo$na przewozi& dowolnymi !rodkami transportu w sposób
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
Transport cementu powinien odbywa& si" wed#ug BN-88/6731-08 [12].
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. Przygotowanie koryta
Koryto pod !ciek z brukowca powinno by& wykonane o wymiarach zgodnych z
dokumentacj projektow oraz w zgodno!ci z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zag"szczaniem pod#o$a”.
5.3. Wykonanie podsypki
Je$eli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej
pod u#o$enie !cieku z brukowca, to nale$y j wykona& z piasku odpowiadaj cego
wymaganiom wg pkt 2.5.
Minimalna grubo!& podsypki po ubiciu kamieni powinna wynosi& co najmniej
2 cm licz c od spodu bruku.
W przypadku zastosowania podsypki cementowo-piaskowej, nale$y j zag"!ci& i
wyprofilowa& w stanie wilgotnym - przy wspó#czynniku wodno-cementowym od 0,25 do
0,35. Wytrzyma#o!& na !ciskanie powinna wynosi& R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
5.4. Wykonanie %cieku z brukowca
Ogólne wymagania dotycz ce uk#adania brukowca podano w OST D-05.02.02
„Nawierzchnia z brukowca”.
Uk#adanie bruku nale$y rozpocz & od ustawienia kamieni oporowych, z
wyprzedzeniem w stosunku do nawierzchni !cieku o co najmniej 10 m. Nast"pnie nale$y
przyst pi& do brukowania !cieku z zachowaniem przekroju poprzecznego i niwelety
!cieku. Ka$dy kamie) powinien by& mocno wbity w podsypk" przez uderzenie m#otkiem
brukarskim. Kamienie powinny by& !ci!le dosuni"te do siebie.
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Spoiny poprzeczne w rz"dzie s siednim powinny by& przesuni"te wzgl"dem siebie
o co najmniej 1/4 d#ugo!ci kraw"dzi czo#a brukowca.
Pierwsze ubijanie wykonuje si" bez wype#nienia spoin za pomoc uderze)
ubijakiem. Bruk zostaje lekko osadzony na 2 do 3 cm w podsypce.
Po pierwszym ubiciu szczeliny wype#nia si" kli)cem z polaniem wod i
przyst"puje do drugiego ubijania. Drugie ubicie powinno zapewni& pe#ne osadzenie
brukowca.
Trzecie ubijanie lub wa#owanie zapewnia wyrównanie nawierzchni brukowej
!cieku w przekroju poprzecznym i pod#u$nym. Po wykonaniu ostatecznego ubicia nale$y
bruk zasypa& warstw piasku grubo!ci 2 cm i zamuli& przy u$yciu wody.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako%ci robót
Ogólne zasady kontroli jako!ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst&pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona& badania
materia#ów przeznaczonych do wykonania !cieku z brukowca i przedstawi& wyniki tych
bada) In$ynierowi do akceptacji.
Badania materia#ów stosowanych do wykonania !cieku z brukowca powinny
obejmowa& wszystkie w#a!ciwo!ci, które zosta#y okre!lone w normach podanych dla
odpowiednich materia#ów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie wykonania koryta i podsypki
Sprawdzenie wykonania koryta i podsypki pod !ciek z brukowca nale$y
przeprowadzi& zgodnie z OST D-08.05.05 „%cieki z p#yt chodnikowych”.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania !cieku
Przy wykonaniu !cieku, badaniu podlegaj :
a) niweleta !cieku, która mo$e ró$ni& si" od niwelety projektowanej o "2 cm na ka$de
100 m wykonanego !cieku,
b) równo!& pod#u$na !cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na
ka$de 100 m d#ugo!ci, która mo$e wykazywa& prze!wit nie wi"kszy ni$ 2 cm pomi"dzy
powierzchni !cieku a #at czterometrow ,
c) wype#nienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na ka$dych 10 metrach
wykonanego !cieku, przy czym wymagane jest ca#kowite wype#nienie badanej spoiny,
d) grubo!& podsypki, sprawdzana co 100 m, która mo$e si" ró$ni& od grubo!ci
projektowanej o " 1 cm.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego !cieku z brukowca.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje si" za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST
i wymaganiami In$yniera, je$eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da#y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj&cych i ulegaj&cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
! wykonane koryto,
! wykonana podsypka.
9. PODSTAWA P"ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz&ce podstawy p'atno%ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p#atno!ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
!
!
!
!
!
!
!

Cena wykonania 1 m !cieku z brukowca obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materia#ów,
wykonanie koryta,
wykonanie podsypki (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
ustawienie kamieni oporowych,
u#o$enie !cieku z brukowca wraz z ubiciem i wype#nieniem spoin kli)cem,
przeprowadzenie pomiarów i bada) wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI#ZANE
Normy
1.
2.

PN-B-04101
PN-B-04102

3.
4.

PN-B-04110
PN-B-04111

5.

PN-B-04115

6.
7.
8.

PN-B-06712
PN-B-11104
PN-B-11112

9.

PN-B-11113

10.

PN-B-19701

11.
12.

PN-B-32250
BN-88/6731-08

Materia#y kamienne. Oznaczanie nasi kliwo!ci wod
Materia#y kamienne. Oznaczanie mrozoodporno!ci metod
bezpo!redni
Materia#y kamienne. Oznaczanie wytrzyma#o!ci na !ciskanie
Materia#y kamienne. Oznaczanie !cieralno!ci na tarczy
Boehmego
Materia#y kamienne. Oznaczanie wytrzyma#o!ci kamienia na
uderzenie (zwi"z#o!&)
Kruszywa mineralne do betonu zwyk#ego
Materia#y kamienne. Brukowiec
Kruszywo mineralne. Kruszywo #amane do nawierzchni
drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego u$ytku. Sk#ad, wymagania i
ocena zgodno!ci
Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.00

39

cieki

D-08.05.05
CIEKI Z P"YT CHODNIKOWYCH

Warszawa 1998

SPIS TRE CI
D-08.05.05
CIEKI Z P"YT CHODNIKOWYCH
1. WST!P .........................................................................................................................41
2. MATERIA"Y...............................................................................................................41

40

cieki

D-08.05.00

3. SPRZ!T ........................................................................................................................42
4. TRANSPORT ...............................................................................................................43
5. WYKONANIE ROBÓT ..............................................................................................43
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT ..............................................................................44
7. OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................45
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................45
9. PODSTAWA P"ATNO CI ........................................................................................46
10. PRZEPISY ZWI#ZANE.............................................................................................46

1. WST!P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem !cieków z p#yt
chodnikowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj c podstaw"
opracowania szczegó#owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca si" wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj$tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem:
! !cieków terenowych jednoskrzyd#owych,
! !cieków terenowych dwuskrzyd#owych.
%cieki terenowe mog by& stosowane do odwodnienia chodników oraz jezdni
parkowych i zieleni osiedlowej.
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1.4. Okre%lenia podstawowe
1.4.1. %ciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdni lub chodnikiem, s#u$ cy do
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyleg#ego terenu
do odbiorników sztucznych lub naturalnych.
1.4.2. Pozosta#e okre!lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz&ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA"Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz&ce materia'ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia#ów, ich pozyskiwania i sk#adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Obrze(a betonowe
Obrze$e chodnikowe betonowe stosowane do obramowania !cieku i nawierzchni
chodnika powinno odpowiada& wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/04
[9]. O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do wykonania !cieku stosuje
si" obrze$e chodnikowe betonowe o wymiarach 8 x 30 x 75 cm.
2.3. Piasek
Piasek na podsypk" cementowo-piaskow
PN-B-06712 [2].

powinien odpowiada& wymaganiom

2.4. Cement
Cement na podsypk" cementowo-piaskow powinien by& klasy 32,5 i odpowiada&
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.5. Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej
odpowiada& wymaganiom PN-B-32250 [5].

powinna by& „odmiany 1” i

2.6. P'yty chodnikowe
Kszta#t i wymiary !cieków z p#yt chodnikowych powinny by& zgodne z
dokumentacj projektow .
O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, mo$na wykonywa& !cieki
z p#yt chodnikowych wed#ug kszta#tów i wymiarów okre!lonych w „Katalogu szczegó#ów
drogowych ulic, placów i parków miejskich - karty 2.11 i 2.12” [10].
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Do wykonania !cieku stosuje si" p#yty betonowe chodnikowe wg BN-80/677503/01[7] i BN-80/6775-03/03 [8], o wymiarach:
! 35 x 35 x 5 cm,
! 35 x 17,5 x 5 cm
dla !cieków terenowych dwuskrzyd#owych oraz p#yty chodnikowe po#ówki o wymiarach
25 x 50 x 7 cm do !cieków jednoskrzyd#owych.
3. SPRZ!T
3.1. Ogólne wymagania dotycz&ce sprz$tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz"tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2 Sprz$t do wykonania robót
Roboty mo$na wykonywa& r"cznie przy pomocy drobnego sprz"tu z
zastosowaniem:
! betoniarek do przygotowania zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
! wibratorów p#ytowych, ubijaków r"cznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz&ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia'ów
Transport p#yt chodnikowych i obrze$y powinien odpowiada& wymaganiom BN80/6775-03/01 [7].
Piasek mo$na przewozi& dowolnymi !rodkami transportu w sposób
zabezpieczaj cy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
Cement nale$y przewozi& zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [6].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie koryta
Wykop koryta pod ustawienie obrze$a betonowego nale$y wykona& o wymiarach
zgodnych z dokumentacj projektow oraz w zgodno!ci z PN-B-06050 [1].
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Koryto pod u#o$enie !cieku z p#yt chodnikowych powinno by& wykonane zgodnie
z wymaganiami okre!lonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zag"szczeniem pod#o$a”.
5.3. Wykonanie podsypki
Na przygotowanym pod#o$u nale$y roz!cieli& podsypk" cementowo-piaskow o
grubo!ci 5 cm lub innej - zgodnie z dokumentacj projektow .
Podsypka cementowo-piaskowa powinna by& zag"szczona i wyprofilowana w
stanie wilgotnym
przy wspó#czynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35.
Wytrzyma#o!& na !ciskanie powinna wynosi& R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
5.4. Ustawienie obrze(y
Ustawienie obrze$y chodnikowych betonowych, je$eli jest przewidziane w
dokumentacji projektowej dla wykonania !cieku jednoskrzyd#owego, powinno by& zgodne
z wymaganiami zawartymi w OST D-08.03.01 „Betonowe obrze$a chodnikowe”.
5.5. Wykonanie %cieku z p'yt chodnikowych
Kszta#t i wymiary !cieku powinny by& zgodne z dokumentacj projektow . Na
wykonanej podsypce nale$y u#o$y& p#yty chodnikowe w dostosowaniu do projektowanej
niwelety !cieku oraz w zgodno!ci z wymaganiami zawartymi w OST D-08.02.01
„Chodniki z p#yt betonowych”.
Je$eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to !ciek jednoskrzyd#owy
zlokalizowany przy chodniku wykonuje si" z dwóch p#yt chodnikowych (po#ówek) o
wymiarach 25 x 50 x 7 cm, a !ciek dwuskrzyd#owy w kszta#cie sp#aszczonego rowu z
dwóch p#yt chodnikowych 35 x 35 x 5 cm i jednej po#ówki 35 x 17,5 x 5 cm u#o$onej na
dnie !cieku.
Szeroko!& spoin nie powinna przekracza& 0,8 cm. Spoiny po oczyszczeniu
powinny by& wype#nione zapraw cementowo-piaskow na pe#n grubo!& p#yty. Zaprawa
do wype#nienia spoin powinna by& przygotowana zgodnie z PN-B-14501 [3].
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako%ci robót
Ogólne zasady kontroli jako!ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst&pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona& badania
materia#ów przeznaczonych do wykonania !cieku z p#yt chodnikowych i przedstawi&
wyniki tych bada) In$ynierowi do akceptacji.
Badania materia#ów stosowanych do wykonania !cieku z p#yt chodnikowych
powinny obejmowa& wszystkie w#a!ciwo!ci, które zosta#y okre!lone w normach podanych
dla odpowiednich materia#ów w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Kontrola wykonania koryta
Kontrola wykonania koryta pod !ciek obejmuje sprawdzenie zgodno!ci
wykonania z dokumentacj projektow w zakresie g#"boko!ci i ukszta#towania w planie
oraz zag"szczenie dna koryta w zgodno!ci z pkt 5.2.
Dopuszczalne odchy#ki w stosunku do projektowanych warto!ci nie powinny
przekroczy&:
! g#"boko!& koryta
" 2 cm,
! ukszta#towanie kraw"dzi zewn"trznej koryta równoleg#ej do np. jezdni chodnika, nie
wi"cej ni$ " 2 cm na ka$de 100 m d#ugo!ci !cieku.
6.3.2. Kontrola podsypki
Wykonana podsypka mo$e posiada& dopuszczalne odchy#ki od warto!ci
projektowanych:
! grubo!& warstwy
" 1 cm,
! wielko!& prze!witu pomi"dzy 4 m #at , przy#o$on równolegle do osi pod#u$nej !cieku
a powierzchni" podsypki nie powinna przekracza& " 1 cm.
6.3.3. Kontrola u#o$enia p#yt chodnikowych w !cieku
Przy wykonywaniu !cieku, badaniu podlegaj :
a) niweleta !cieku, która mo$e ró$ni& si" od niwelety projektowanej o "2 cm na ka$de
100 m wykonanego !cieku,
b) równo!& pod#u$na !cieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na
ka$de 100 m d#ugo!ci, która mo$e wykazywa& prze!wit nie wi"kszy ni$ 1 cm pomi"dzy
powierzchni !cieku a #at czterometrow ,
c) wype#nienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane 2 razy na ka$de 100 m
d#ugo!ci, przy czym wymagane jest ca#kowite wype#nienie badanej spoiny.
6.3.4. Kontrola ustawienia obrze$y
Je$eli wykonanie !cieku obejmuje ustawienie obrze$y, to kontrola powinna by&
przeprowadzona zgodnie z ustaleniami pkt 6 OST D-08.03.01 „Betonowe obrze$a
chodnikowe”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego !cieku z p#yt chodnikowych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje si" za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST
i wymaganiami In$yniera, je$eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da#y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj&cych i ulegaj&cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
! wykonane koryto,
! wykonana podsypka cementowo-piaskowa.
9. PODSTAWA P"ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz&ce podstawy p'atno%ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p#atno!ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
!
!
!
!
!
!
!

Cena wykonania 1 m !cieku z p#yt chodnikowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materia#ów,
wykonanie koryta,,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ew. ustawienie obrze$y betonowych,
u#o$enie p#yt chodnikowych z wype#nieniem spoin,
przeprowadzenie pomiarów i bada) wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI#ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.

PN-B-06050
PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701

5.
6.
7.

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

Roboty ziemne budowlane
Kruszywa mineralne do betonu zwyk#ego
Zaprawy budowlane zwyk#e
Cement. Cement powszechnego u$ytku. Sk#ad,
wymagania i ocena zgodno!ci
Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg , ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
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8.

BN-80/6775-03/03

9.

BN-80/6775-03/04
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg , ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. P#yty
chodnikowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg , ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Kraw"$niki i obrze$a chodnikowe

10.2. Inne dokumenty
10. Katalog szczegó#ów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

