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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 ustawieniem kraw!"ników
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 ustawieniem kraw!"ników:
!" betonowych na #awie betonowej z oporem lub zwyk#ej,
!" betonowych na #awie t#uczniowej lub "wirowej,
!" betonowych wtopionych na #awie betonowej, "wirowej lub t#uczniowej,
!" betonowych wtopionych bez #awy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.
1.4. Okre&lenia podstawowe
1.4.1. Kraw!"niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla
pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe.
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. Stosowane materia(y
Materia#ami stosowanymi s :
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kraw!"niki betonowe,
piasek na podsypk! i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materia#y do wykonania #awy pod kraw!"niki.

2.3. Kraw%)niki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zale"no$ci od przeznaczenia rozró"nia si! nast!puj ce typy kraw!"ników
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zale"no$ci od kszta#tu przekroju poprzecznego rozró"nia si! nast!puj ce
rodzaje kraw!"ników betonowych:
!" prostok tne $ci!te - rodzaj „a”,
!" prostok tne
- rodzaj „b”.
2.3.3. Odmiany
W zale"no$ci od technologii i produkcji kraw!"ników betonowych, rozró"nia si!
odmiany:
1 - kraw!"nik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraw!"nik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zale"no$ci od dopuszczalnych wad, uszkodze% kraw!"niki betonowe dzieli si!
na:
!" gatunek 1 - G1,
!" gatunek 2 - G2.
Przyk#ad oznaczenia kraw!"nika betonowego ulicznego (U), prostok tnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Kraw%)niki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kszta#t i wymiary
Kszta#t kraw!"ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.
Wymiary kraw!"ników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchy#ki wymiarów kraw!"ników betonowych podano w tablicy 2.
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a) kraw!"nik rodzaju „a”

b) kraw!"nik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw!"ników

Rys. 1. Wymiarowanie kraw!"ników
Tablica 1. Wymiary kraw!"ników betonowych
Wymiary kraw!"ników, cm

Typ
kraw!"nik
a

Rodzaj
kraw!"nika

l

b

h

c

d

r

U

a

100

20
15

30

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

D

b

100

15
12
10

20
25
25

-

-

1,0
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Tablica 2. Dopuszczalne odchy#ki wymiarów kraw!"ników betonowych
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchy#ka, mm
Gatunek 1
Gatunek 2

l

#8

# 12

b, h

#3

#3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraw!"ników betonowych powinny by& bez rys, p!kni!& i ubytków
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw!dzie elementów powinny by& równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw!dzi elementów, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza& warto$ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw!"ników betonowych
Rodzaj wad i uszkodze%
Wkl!s#o$& lub wypuk#o$& powierzchni kraw!"ników w mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczaj cych powierzchnie górne
kraw!dzi i naro"y
($cieralne), mm

Dopuszczalna wielko$&
wad i uszkodze%
Gatunek 1 Gatunek 2
2

3

niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta#e
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- d#ugo$&, mm, max

20

40

- g#!boko$&, mm, max

6

10

2.4.3. Sk#adowanie
Kraw!"niki betonowe mog by& przechowywane na sk#adowiskach otwartych,
posegregowane wed#ug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko$ci.
Kraw!"niki betonowe nale"y uk#ada& z zastosowaniem podk#adek i przek#adek
drewnianych o wymiarach: grubo$& 2,5 cm, szeroko$& 5 cm, d#ugo$& min. 5 cm wi!ksza
ni" szeroko$& kraw!"nika.
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2.4.4. Beton i jego sk#adniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraw!"ników
Do produkcji kraw!"ników nale"y stosowa& beton wg PN-B-06250 [2], klasy B
25 i B 30. W przypadku wykonywania kraw!"ników dwuwarstwowych, górna (licowa)
warstwa kraw!"ników powinna by& wykonana z betonu klasy B 30.
Beton u"yty do produkcji kraw!"ników powinien charakteryzowa& si!:
!" nasi kliwo$ci , poni"ej 4%,
!" $cieralno$ci na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
!" mrozoodporno$ci i wodoszczelno$ci , zgodnie z norm PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by& cementem portlandzkim klasy nie
ni"szej ni" „32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by& zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada& wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nale"y przechowywa& w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna by& odmiany „1” i odpowiada& wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materia(y na podsypk% i do zapraw
Piasek na podsypk! cementowo-piaskow powinien odpowiada& wymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk! i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by& cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej ni" „32,5”, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701
[10].
Woda powinna by& odmiany „1” i odpowiada& wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materia(y na (awy
Do wykonania #aw pod kraw!"niki nale"y stosowa&, dla:
a) #awy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego sk#adniki
powinny odpowiada& wymaganiom punktu 2.4.4,
b) #awy "wirowej - "wir odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) #awy t#uczniowej - t#ucze% odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype#nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna
odpowiada& wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
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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
Roboty wykonuje si! r!cznie przy zastosowaniu:
!" 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 kraw%)ników
Kraw!"niki betonowe mog
by& przewo"one dowolnymi $rodkami
transportowymi.
Kraw!"niki betonowe uk#ada& nale"y na $rodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Kraw!"niki powinny by& zabezpieczone przed przemieszczeniem si! i
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa& poza $ciany
$rodka transportowego wi!cej ni" 1/3 wysoko$ci tej warstwy.
4.3. Transport pozosta(ych materia(ów
Transport cementu powinien si! odbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/673108 [12].
Kruszywa mo"na przewozi& dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia#ami.
Podczas transportu kruszywa powinny by& zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
Mas! zalewow nale"y pakowa& w b!bny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywa& si! w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem
b!bnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod (awy
Koryto pod #awy nale"y wykonywa& zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada& wymiarom #awy w planie z
uwzgl!dnieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska'nik zag!szczenia dna wykonanego koryta pod #aw! powinien wynosi& co
najmniej 0,97 wed#ug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie (aw
Wykonanie #aw powinno by& zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. (awa "wirowa
(awy "wirowe o wysoko$ci do 10 cm wykonuje si! jednowarstwowo przez
zasypanie koryta "wirem i zag!szczenie go polewaj c wod .
(awy o wysoko$ci powy"ej 10 cm nale"y wykonywa& dwuwarstwowo, starannie
zag!szczaj c poszczególne warstwy.
5.3.2. (awa t#uczniowa
(awy nale"y wykonywa& przez zasypanie wykopu koryta t#uczniem.
T#ucze% nale"y starannie ubi& polewaj c wod . Górn powierzchni! #awy
t#uczniowej nale"y wyrówna& kli%cem i ostatecznie zag!$ci&.
Przy grubo$ci warstwy t#ucznia w #awie wynosz cej powy"ej 10 cm nale"y #aw!
wykona& dwuwarstwowo, starannie zag!szczaj c poszczególne warstwy.
5.3.3. (awa betonowa
(awy betonowe zwyk#e w gruntach spoistych wykonuje si! bez szalowania, przy
gruntach sypkich nale"y stosowa& szalowanie.
(awy betonowe z oporem wykonuje si! w szalowaniu. Beton roz$cielony w
szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by& wyrównywany warstwami.
Betonowanie #aw nale"y wykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nale"y stosowa& co 50 m szczeliny dylatacyjne wype#nione bitumiczn mas zalewow .
5.4. Ustawienie kraw%)ników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraw!"ników
)wiat#o (odleg#o$& górnej powierzchni kraw!"nika od jezdni) powinno by&
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale%
powinno wynosi& od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj tkowych (np. ze wzgl!du na
„wyrobienie” $cieku) mo"e by& zmniejszone do 6 cm lub zwi!kszone do 16 cm.
Zewn!trzna $ciana kraw!"nika od strony chodnika powinna by& po ustawieniu
kraw!"nika obsypana piaskiem, "wirem, t#uczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraw!"ników powinno by& zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2. Ustawienie kraw!"ników na #awie "wirowej lub t#uczniowej
Ustawianie kraw!"ników na #awie "wirowej i t#uczniowej powinno by&
wykonywane na podsypce z piasku o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zag!szczeniu.
5.4.3. Ustawienie kraw!"ników na #awie betonowej
Ustawianie kraw!"ników na #awie betonowej wykonuje si! na podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubo$ci 3 do 5 cm po zag!szczeniu.
5.4.4. Wype#nianie spoin
Spoiny kraw!"ników nie powinny przekracza& szeroko$ci 1 cm. Spoiny nale"y
wype#ni& "wirem, piaskiem lub zapraw cementowo-piaskow , przygotowan w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraw!"ników zapraw cementowo-piaskow stosuje si! wy# cznie do
kraw!"ników ustawionych na #awie betonowej.
Spoiny kraw!"ników przed zalaniem zapraw nale"y oczy$ci& i zmy& wod . Dla
zabezpieczenia przed wp#ywami temperatury kraw!"niki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw nale"y zalewa& co 50 m bitumiczn
mas zalewow nad szczelin dylatacyjn #awy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako&ci robót
Ogólne zasady kontroli jako$ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst'pieniem do robót
6.2.1. Badania kraw!"ników
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona& badania
materia#ów przeznaczonych do ustawienia kraw!"ników betonowych i przedstawi& wyniki
tych bada% In"ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn!trznego nale"y przeprowadzi& na podstawie ogl!dzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze% wyst!puj cych na powierzchniach i
kraw!dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d#ugo$ci i g#!boko$ci
uszkodze% nale"y wykona& za pomoc przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok#adno$ci
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kszta#tu i wymiarów elementów nale"y przeprowadzi& z
dok#adno$ci do 1 mm przy u"yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta$my zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro"ach elementów
wykonuje si! przez przy#o"enie k townika do badanego naro"a i zmierzenia odchy#ek z
dok#adno$ci do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozosta#ych materia#ów
Badania pozosta#ych materia#ów stosowanych przy ustawianiu kraw!"ników
betonowych powinny obejmowa& wszystkie w#a$ciwo$ci, okre$lone w normach podanych
dla odpowiednich materia#ów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod #aw!
Nale"y sprawdza& wymiary koryta oraz zag!szczenie pod#o"a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi # 2 cm. Zag!szczenie pod#o"a powinno
by& zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie #aw
Przy wykonywaniu #aw badaniu podlegaj :
a) Zgodno$& profilu pod#u"nego górnej powierzchni #aw z dokumentacj projektow .
Profil pod#u"ny górnej powierzchni #awy powinien by& zgodny z projektowan
niwelet . Dopuszczalne odchylenia mog wynosi& # 1 cm na ka"de 100 m #awy.
b) Wymiary #aw.
Wymiary #aw nale"y sprawdzi& w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka"de 100
m #awy. Tolerancje wymiarów wynosz :
- dla wysoko$ci # 10% wysoko$ci projektowanej,
- dla szeroko$ci # 10% szeroko$ci projektowanej.
c) Równo$& górnej powierzchni #aw.
Równo$& górnej powierzchni #awy sprawdza si! przez przy#o"enie w dwóch punktach,
na ka"de 100 m #awy, trzymetrowej #aty.
Prze$wit pomi!dzy górn powierzchni #awy i przy#o"on #at nie mo"e przekracza&
1 cm.
d) Zag!szczenie #aw.
Zag!szczenie #aw bada si! w dwóch przekrojach na ka"de 100 m. (awy ze "wiru lub
piasku nie mog wykazywa& $ladu urz dzenia zag!szczaj cego.
(awy z t#ucznia, badane prób wyj!cia poszczególnych ziarn t#ucznia, nie powinny
pozwala& na wyj!cie ziarna z #awy.
e) Odchylenie linii #aw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii #aw od projektowanego kierunku nie mo"e przekracza&
# 2 cm na ka"de 100 m wykonanej #awy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw!"ników
Przy ustawianiu kraw!"ników nale"y sprawdza&:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw!"ników w poziomie od linii projektowanej, które
wynosi # 1 cm na ka"de 100 m ustawionego kraw!"nika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p#aszczyzny kraw!"nika od niwelety
projektowanej, które wynosi # 1 cm na ka"de 100 m ustawionego kraw!"nika,
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c) równo$& górnej powierzchni kraw!"ników, sprawdzane przez przy#o"enie w dwóch
punktach na ka"de 100 m kraw!"nika, trzymetrowej #aty, przy czym prze$wit pomi!dzy
górn powierzchni kraw!"nika i przy#o"on #at nie mo"e przekracza& 1 cm,
d) dok#adno$& wype#nienia spoin bada si! co 10 metrów. Spoiny musz by& wype#nione
ca#kowicie na pe#n g#!boko$&.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraw!"nika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje si! za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i
wymaganiami In"yniera, je"eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da#y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj'cych i ulegaj'cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
!" wykonanie koryta pod #aw!,
!" wykonanie #awy,
!" wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA P#ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz'ce podstawy p(atno&ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p#atno$ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
!"
!"
!"
!"
!"

Cena wykonania 1 m kraw!"nika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia#ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod #aw!,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie #awy,
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wykonanie podsypki,
ustawienie kraw!"ników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wype#nienie spoin kraw!"ników zapraw ,
ew. zalanie spoin mas zalewow ,
zasypanie zewn!trznej $ciany kraw!"nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada% i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI$ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

Roboty ziemne budowlane
Beton zwyk#y
Roboty betonowe i "elbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyk#ego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. *wir i mieszanka
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo #amane do nawierzchni
drogowych
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego u"ytku. Sk#ad, wymagania i
ocena zgodno$ci
PN-B32250
Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw!"niki i
obrze"a chodnikowe
BN-64/8845-02
Kraw!"niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
1979 i 1982 r.
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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 ustawieniem kraw!"ników
kamiennych.
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 ustawieniem kraw!"ników kamiennych:
!" ulicznych,
!" mostowych,
!" drogowych,
na #awach z t#ucznia, "wiru, betonu lub bezpo$rednio na pod#o"u piaszczystym.
1.4. Okre&lenia podstawowe
1.4.1. Kraw!"niki kamienne - belki kamienne ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy
dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozosta#e okre$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. Stosowane materia(y
Materia#ami stosowanymi do wykonania kraw!"ników kamiennych s :
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!" kraw!"niki odpowiadaj ce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
!" piasek na podsypk!,
!" cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
!" woda,
oraz materia#y do wykonania odpowiedniego rodzaju #aw pod ustawienie kraw!"ników,
zgodnie z OST D-08.01.01 „Kraw!"niki betonowe”.
2.3. Kraw%)niki kamienne - klasyfikacja
2.3.1. Typy
W zale"no$ci od przeznaczenia rozró"nia si! trzy typy kraw!"ników:
U - uliczne,
M - mostowe,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zale"no$ci od kszta#tu przekroju poprzecznego, wzgl!dnie od faktury obróbki
powierzchni widocznych, rozró"nia si! w ka"dym z typów dwa rodzaje kraw!"ników:
A i B.
2.3.3. Wielko$ci
W zale"no$ci od wymiaru wysoko$ci kraw!"nika rozró"nia si! nast!puj ce
wielko$ci:
kraw!"nik uliczny o wysoko$ci 35 i 25 cm,
kraw!"nik mostowy o wysoko$ci 23 i 18 cm,
kraw!"nik drogowy o wysoko$ci 22 cm.
2.3.4. Klasy
W zale"no$ci od cech fizycznych i wytrzyma#o$ciowych materia#u kamiennego,
u"ytego do wyrobu kraw!"ników, rozró"nia si! trzy klasy:
klasa I,
klasa II,
klasa III.
Przyk#ad oznaczenia kraw!"nika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B,
wielko$ci 35, klasy II: kraw!"nik UPB35II BN-66/6775-01 [9].
2.4. Kraw%)niki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzyma#o$ciowe
Materia#em do wyrobu kraw!"ników s bloki kamienne ze ska# magmowych,
osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych
i wytrzyma#o$ciowych okre$lonych w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzyma#o$ciowe kraw!"ników kamiennych
Lp.

I

Klasa
II

III

Wytrzyma#o$& na $ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, w kG/cm2, co
najmniej

1200

1000

600

2

)cieralno$& na tarczy Boehmego, w cm,
nie wi!cej ni"

0,25

0,5

0,75

3

Wytrzyma#o$& na uderzenia,
uderze%, nie mniej ni"

13

9

6

4

Nasi kliwo$& wod , w %, nie wi!cej ni"

0,5

1,5

3,0

5

Odporno$& na zamra"anie, w cyklach

nie bada si!

ca#kowita
wg PN-B01080 [1]

dobra wg
PN-B-01080
[1]

1

Cechy fizyczne
i wytrzyma#o$ciowe

ilo$&

2.4.2. Kszta#t i wymiary
Kszta#t kraw!"ników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary
podano w tablicy 2.
Kszta#t kraw!"ników mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w
tablicy 3.
Kszta#t kraw!"ników drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w
tablicy 4.
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Rys. 1. Kraw!"nik uliczny odmiany UP, rodzaju A

Rys. 2. Kraw!"nik uliczny odmiany UP, rodzaju B
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Tablica 2. Wymiary kraw!"ników ulicznych
Wymiar
(w cm)

Rodzaj
A

Dopuszczalne odchy#ki,
cm

B

h

35

25

35

25

#2

b

20

20

15

15

# 0,3

c

4

4

-

-

# 0,3

d

15

15

15

15

l

50

od 50 do 200

dla A:
# 0,2

dla B:
# 2,0
-
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Rys. 3. Kraw!"nik mostowy rodzaju A

Rys. 4. Kraw!"nik mostowy rodzaju B
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Tablica 3. Wymiary kraw!"ników mostowych
Wymiar
(w cm)

Rodzaj
A

Dopuszczalne odchy#ki,
cm

B

h

23

18

23

18

#2

b

20

20

15

15

# 0,3

c

4

4

-

-

# 0,2

d

12

10

12

10

l

od 80

do 200

dla A:
# 0,2

dla B:
# 2,0
-
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Rys. 5. Kraw!"nik drogowy rodzaju A

Rys. 6. Kraw!"nik drogowy rodzaju B
Tablica 4. Wymiary kraw!"ników drogowych
Wymiar (w cm)

Rodzaj A i B

Dopuszczalne odchy#ki, cm

h

22

+3

!2

b

11

dla A:
# 0,5

dla B:
# 1,5

l

od 40 do 120

-
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2.4.3. Wygl d zewn!trzny
W ocenie wygl du zewn!trznego kraw!"ników kamiennych - ulicznych,
mostowych i drogowych, nale"y bra& pod uwag! ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].
2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów kraw!"ników
kamiennych podaje tablica 5.
Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Typy kraw!"ników
Rodzaj uszkodze%

Uliczne
proste

skrzywienie
(wichrowato$& powierzchni)

licowych
bocznych
stykowych
spodu
licowych

wady obróbki bocznych
powierzchni
(wg#!bienia
i wypuk#o$ci)
stykowych
spodu
szczerby i usz- ilo$& w przekodzenia kra- liczeniu na
w!dzi i naro"y 1 m
d#ugo$&
g#!boko$&
odchy#ki od k ta prostego
odchy#ki w krzywi'nie #uku

Mostowe

#ukowe

0,3 cm
nie sprawdza si!

Drogowe
rodzaj
rodzaj
„A”
„B”
0,5 cm

0,2 cm

0,3 cm
nie sprawdza si!
dopuszcza si! na d#ugo$ci 1 m danej powierzchni jedno wg#!bienie wielko$ci do 5 cm2, nie g#!bsze ni" 0,5 cm, nie wynikaj ce z techniki wykonania faktury
wg#!bienie do 1,5 cm dopuszcza si! bez ogranicze%. Wypuk#o$& poza lico pasa obrobionego na
powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony
nie
chodnika) dopuszcza si! wypuk#o$ci poza lico sprawdza
pasa obrobionego do 3 cm
si!
w obr!bie pasa d#utowanego wg#!bienia niedopuszczalne, pozosta#a cz!$& powierzchni nie
podlega sprawdzeniu
nie sprawdza si!
3

5

0,5 cm
0,3 cm

1 cm
0,5 cm
0,3 cm

0,2 cm na d#ugo$ci powierzchni
-

1,0 cm

-

na d#ugo$ci pow.
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2.6. Przechowywanie kraw%)ników
Kraw!"niki mog
by& przechowywane na sk#adowiskach otwartych,
posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielko$ci.
Kraw!"niki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” nale"y uk#ada& na
powierzchniach spodu, w szeregu na podk#adkach drewnianych.
Dopuszcza si! sk#adowanie kraw!"ników prostych w kilku warstwach, przy
zastosowaniu drewnianych podk#adek pomi!dzy poszczególnymi warstwami, przy czym
suma wysoko$ci warstw nie powinna przekracza& 1,2 m.
Kraw!"nik drogowy rodzaju „B” dozwala si! uk#ada& w stosy, bez przek#adek
drewnianych, przy czym wysoko$& stosów nie powinna przekracza& 1,4 m.
2.7. Materia(y na podsypk% i do zapraw
2.7.1. Piasek
Piasek na podsypk! cementowo-piaskow powinien odpowiada& wymaganiom
PN-B-06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].
2.7.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej
powinien by& cementem portlandzkim klasy nie ni"szej ni" „32,5” odpowiadaj cy
wymaganiom PN-B-19701 [6].
2.7.3. Woda
Woda powinna by& odmiany „1” i odpowiada& wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materia(y na (awy i masa zalewowa
Materia#y na #awy i masa zalewowa powinny odpowiada& wymaganiom podanym
w OST D-08.01.01 „Kraw!"niki betonowe” pkt 2.
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 ustawiania kraw%)ników
Roboty wykonuje si! r!cznie przy zastosowaniu:
!" betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
!" wibratorów p#ytowych do zag!szczania podsypki.
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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 kraw%)ników
Kraw!"niki kamienne mog
by& przewo"one dowolnymi $rodkami
transportowymi.
Kraw!"niki nale"y uk#ada& na podk#adach drewnianych, rz!dami, d#ugo$ci w
kierunku jazdy $rodka transportowego.
Kraw!"nik uliczny i mostowy oraz kraw!"nik drogowy rodzaju „A” mo"e by&
przewo"ony tylko w jednej warstwie.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpo$rednim stykiem,
nale"y je do transportu zabezpieczy& przek#adkami splecionymi ze s#omy lub we#ny
drzewnej, przy czym grubo$& tych przek#adek nie powinna by& mniejsza ni" 5 cm.
Kraw!"niki drogowe rodzaju „B” mo"na przewozi& bez dodatkowego
zabezpieczenia, uk#ada& w dwu lub wi!cej warstwach, nie wy"ej jednak jak do wysoko$ci
$cian bocznych $rodka transportowego.
4.3. Transport pozosta(ych materia(ów
Transport cementu i kruszyw do wykonania #aw i na podsypk! powinien
odpowiada& wymaganiom wg OST D-08.01.01 „Kraw!"niki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod (awy
Koryto pod #awy nale"y wykonywa& zgodnie z PN-B-06050 [2].
Wymiary wykopu powinny odpowiada& wymiarom #awy w planie z
uwzgl!dnieniem w szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku.
Wska'nik zag!szczenia dna wykonanego koryta pod #aw! powinien wynosi& co
najmniej 0,97 wed#ug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie (aw
Wykonanie #aw powinno by& zgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01
„Kraw!"niki betonowe” pkt 5.
5.4. Ustawienie kraw%)ników kamiennych
Ustawianie kraw!"ników kamiennych i wype#nianie spoin powinno by& zgodne z
warunkami podanymi w OST D-08.01.01 „Kraw!"niki betonowe” pkt 5.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako&ci robót
Ogólne zasady kontroli jako$ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst'pieniem do robót
6.2.1. Badania kraw!"ników
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona& badania
materia#ów przeznaczonych do ustawienia kraw!"ników kamiennych i przedstawi& wyniki
tych bada% In"ynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania kraw!"ników
Badania kraw!"ników kamiennych obejmuj :
!" sprawdzenie cech zewn!trznych,
!" badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewn!trznych obejmuje:
!" sprawdzenie kszta#tu, wymiarów i wygl du zewn!trznego,
!" sprawdzenie wad i uszkodze%.
Badanie laboratoryjne obejmuje:
!" badanie nasi kliwo$ci wod ,
!" badanie odporno$ci na zamra"anie,
!" badanie wytrzyma#o$ci na $ciskanie,
!" badanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego,
!" badanie wytrzyma#o$ci na uderzenie.
Sprawdzenie cech zewn!trznych nale"y przeprowadza& przy ka"dorazowym
odbiorze partii kraw!"ników. Badanie laboratoryjne nale"y przeprowadza& na polecenie
In"yniera na próbkach materia#u kamiennego, z którego wykonano kraw!"niki, a w
przypadkach spornych - na próbkach wyci!tych z zakwestionowanych kraw!"ników,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
W sk#ad partii przeznaczonej do bada% powinny wchodzi& kraw!"niki
jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielko$ci. Wielko$& partii nie powinna
przekracza& 400 sztuk.
W przypadku przedstawienia wi!kszej ilo$ci kraw!"ników, nale"y dostaw!
podzieli& na partie sk#adaj ce si! co najwy"ej z 400 sztuk.
Pobieranie próbek materia#u kamiennego nale"y przeprowadza& wg PN-B-06720
[5].
Sprawdzenie kszta#tu i wymiarów nale"y przeprowadza& poprzez ogl!dziny
zewn!trzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z
podzia#k milimetrow z dok#adno$ci do 0,1 cm.
Sprawdzenie równo$ci powierzchni obrobionych przeprowadza& nale"y przy
pomocy linii metalowej, ustawionej wzd#u" kraw!dzi i po przek tnych sprawdzanej
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powierzchni oraz pomiar odchyle% z dok#adno$ci do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami
tablicy 2,3 lub 4.
Sprawdzenie kraw!dzi prostych przeprowadza& nale"y przy pomocy linii
metalowej.
Sprawdzenie szczerb i uszkodze% przeprowadza& nale"y poprzez ogl!dziny
zewn!trzne, policzenie ilo$ci szczerb i uszkodze% oraz pomiar ich wielko$ci z dok#adno$ci
do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si! wizualnie przez porównanie z
wzorem.
Ocen! wyników sprawdzenia cech zewn!trznych oraz ocen! wyników bada%
laboratoryjnych nale"y przeprowadzi& wg BN-66/6775-01 [9].
6.2.2. Badania pozosta#ych materia#ów
Badania pozosta#ych materia#ów stosowanych przy ustawieniu kraw!"ników
kamiennych powinny obejmowa& wszystkie w#a$ciwo$ci, które zosta#y okre$lone w
normach podanych dla odpowiednich materia#ów wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale"y sprawdza&:
!" wykonanie koryta pod #aw!,
!" wykonanie #aw,
!" ustawienie kraw!"ników i wype#nienie spoin,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w OST D-08.01.01 „Kraw!"niki betonowe”.
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 kraw!"nika kamiennego.
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.
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8.2. Odbiór robót zanikaj'cych i ulegaj'cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
!" wykonanie koryta pod #aw!,
!" wykonanie #awy,
!" wykonanie podsypki.
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 kraw!"nika kamiennego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia#ów na miejsce wbudowania,
wykonanie wykopu pod #aw!,
ew, wykonanie szalunku,
wykonanie #awy,
ustawienie kraw!"ników na podsypce,
wype#nienie spoin,
zasypanie zewn!trznej $ciany kraw!"nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada% i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI$ZANE
Normy
1.

PN-B-01080

2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-06050
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-06720
PN-B-19701

7.
8.
9.

PN-B-32250
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01

Kamie% dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie
Roboty ziemne budowlane
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu zwyk#ego
Pobieranie próbek materia#ów kamiennych
Cement. Cement powszechnego u"ytku. Sk#ad,
wymagania i ocena zgodno$ci
Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Kamie% dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
Elementy kamienne. Kraw!"niki uliczne, mostowe i
drogowe.

