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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 betonowego obrze!a
chodnikowego.
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 betonowego obrze!a chodnikowego.
1.4. Okre"lenia podstawowe
1.4.1. Obrze!a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce
jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji.
1.4.2. Pozosta#e okre$lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz#ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA$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 :
! obrze!a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
! !wir lub piasek do wykonania #aw,
! cement wg PN-B-19701 [7],
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! piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrze&a chodnikowe - klasyfikacja
W zale!no$ci od przekroju poprzecznego rozró!nia si" dwa rodzaje obrze!y:
! obrze!e niskie
- On,
! obrze!e wysokie
- Ow.
W zale!no$ci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodze% oraz odchy#ek
wymiarowych obrze!a dzieli si" na:
! gatunek 1
- G1,
! gatunek 2
- G2.
Przyk#ad oznaczenia betonowego obrze!a chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrze!e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrze&a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrze!y chodnikowych
Kszta#t obrze!y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Rysunek 1. Kszta#t betonowego obrze!a chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrze!y
Rodzaj
obrze!a

1

Wymiary obrze!y, cm
b
h

r

On

75
100

6
6

20
20

3
3

Ow

75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchy#ki wymiarów obrze!y
Dopuszczalne odchy#ki wymiarów obrze!y podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchy#ki wymiarów obrze!y
Dopuszczalna odchy#ka, m

Rodzaj
wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2

l

"8

" 12

b, h

"3

"3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze!y
Powierzchnie obrze!y 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 nie
powinny przekracza& warto$ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze!y
Rodzaj wad i uszkodze%
Wkl"s#o$& lub wypuk#o$& powierzchni i kraw"dzi w mm
Szczerby
i uszkodzenia
kraw"dzi i naro!y

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

3

ograniczaj cych powierzchnie górne
($cieralne)
ograniczaj cych pozosta#e
powierzchnie:
liczba, max

2

2

d#ugo$&, mm, max

20

40

g#"boko$&, mm, max

6

10

niedopuszczalne

2.4.4. Sk#adowanie
Betonowe obrze!a chodnikowe mog by& przechowywane na sk#adowiskach
otwartych, posegregowane wed#ug rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze!a chodnikowe nale!y uk#ada& z zastosowaniem podk#adek
i przek#adek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$& 2,5 cm, szeroko$& 5 cm,
d#ugo$& minimum 5 cm wi"ksza ni! szeroko$& obrze!a.
2.4.5. Beton i jego sk#adniki
Do produkcji obrze!y nale!y stosowa& beton wed#ug PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30.
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2.5. Materia%y na %aw! i do zaprawy
'wir do wykonania #awy powinien odpowiada& wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materia#y do zaprawy cementowo-piaskowej 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 obrze&y
Roboty wykonuje si" r"cznie przy zastosowaniu drobnego sprz"tu pomocniczego.
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 obrze&y betonowych
Betonowe obrze!a chodnikowe mog by& przewo!one dowolnymi $rodkami
transportu po osi gni"ciu przez beton wytrzyma#o$ci minimum 0,7 wytrzyma#o$ci
projektowanej.
Obrze!a powinny by& zabezpieczone przed przemieszczeniem si" i uszkodzeniami
w czasie transportu.
4.3. Transport pozosta%ych materia%ów
Transport pozosta#ych materia#ów podano w OST D-08.01.01 „Kraw"!niki
betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk" (#aw") nale!y wykonywa& zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada& wymiarom #awy w planie z
uwzgl"dnieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Pod%o&e lub podsypka (%awa)
Pod#o!e pod ustawienie obrze!a mo!e stanowi& rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (#awa) ze !wiru lub piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zag"szczeniu.
Podsypk" (#aw") wykonuje si" przez zasypanie koryta !wirem lub piaskiem i zag"szczenie
z polewaniem wod .
5.4. Ustawienie betonowych obrze&y chodnikowych
Betonowe obrze!a chodnikowe nale!y ustawia& na wykonanym pod#o!u w
miejscu i ze $wiat#em (odleg#o$ci górnej powierzchni obrze!a od ci gu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewn"trzna $ciana obrze!a powinna by& obsypana piaskiem, !wirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza& szeroko$ci 1 cm. Nale!y wype#ni& je piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskow w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale!y oczy$ci&
i zmy& wod . Spoiny musz by& wype#nione ca#kowicie na pe#n g#"boko$&.
6. KONTROLA JAKO'CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako"ci robót
Ogólne zasady kontroli jako$ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst#pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona& badania
materia#ów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze!y chodnikowych i
przedstawi& wyniki tych bada% In!ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl du zewn"trznego nale!y przeprowadzi& na podstawie ogl"dzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze% wyst"puj cych na powierzchniach i
kraw"dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d#ugo$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 [4].
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$ci do 1 mm.
Badania pozosta#ych materia#ów powinny obejmowa& wszystkie w#a$ciwo$ci
okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materia#ów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale!y sprawdza& wykonanie:
a) koryta pod podsypk" (#aw") - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) pod#o!a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (#awy) ze !wiru lub piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
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c) ustawienia betonowego obrze!a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
! linii obrze!a w planie, które mo!e wynosi& " 2 cm na ka!de 100 m d#ugo$ci obrze!a,
! niwelety górnej p#aszczyzny obrze!a , które mo!e wynosi& "1 cm na ka!de 100 m
d#ugo$ci obrze!a,
! wype#nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa& ca#kowite
wype#nienie badanej spoiny 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
chodnikowego.

obmiarow

jest

m

(metr)

ustawionego

betonowego

obrze!a

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 betonowego obrze!a chodnikowego obejmuje:
! prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
! dostarczenie materia#ów,
! wykonanie koryta,
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roz$cielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrze!a,
wype#nienie spoin,
obsypanie zewn"trznej $ciany obrze!a,
wykonanie bada% i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI(ZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

Roboty ziemne budowlane
Beton zwyk#y
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
PN-B-11111
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. 'wir i mieszanka
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego u!ytku. Sk#ad, wymagania i
ocena zgodno$ci
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.

