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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w związku 

z budową przepustu na cieku Krzyżanka w ciągu ulicy Łagowskiej w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem krawężników z betonu wibroprasowanego i obejmują: 

 ustawienie krawężników betonowych wystających 30×20 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej z oporem  

 wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik (z betonu C12/15), 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia 

02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - z późniejszymi zmianami), wyrób 

budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest  

 oznakowany CE - wyrób objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla 

niego europejską oceną techniczną  

 oznakowany znakiem budowlanym B - wyrób nieobjęty normą zharmonizowaną: 

znak B świadczący o zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną,  

 wyrobem jednostkowym produkowanym według indywidualnej dokumentacji 

technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami krajowymi  

 wyrobem produkowanym na terenie budowy według indywidualnej dokumentacji 

technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami krajowymi  
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Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wszystkich zastosowanych wyrobów 

deklarację właściwości użytkowych (oznakowanie CE) lub  krajową deklarację zgodności 

(oznakowanie B). 

Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (Dz. U. Unii 

Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) - 

oznakowanie B 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe – 30×20 cm,  

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 elastyczna, bitumiczna masa zalewowa, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe 

2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

− krawężnik może być produkowany: 

• z jednego rodzaju betonu, 

• z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie 

ścieralnej (która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako 

powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 mm), 

− skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, 

z wymiarami deklarowanymi przez producenta, 

− krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie 

uwzględnia się przy określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana 

długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

− powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub 

obróbce chemicznej, 

− płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób 

ułatwiający układanie lub ryglowanie, 

− krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 

− rozróżnia się dwa typy krawężników: 

• uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. 

jezdni i chodnika), 

• drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie 

(np. jezdni i pobocza). 

2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 do stosowania 

w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych od-chyłek 

od wymiarów nomi-nalnych, z 

dokładnością do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od płaskości 

i prostoliniowości, dla długości 

pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

800 mm 

C  

 

 

± 1,5 mm 

± 2,0 mm 

± 2,5 mm 

± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających 

D Ubytek masy po badaniu:  
wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 

pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na zginanie (Klasa 

wytrzymałości ustalona w 

dokumentacji projektowej lub przez 

Inżyniera) 

F Klasa wytrz. Charakterystyczna 

wytrzymałość, 

MPa 

Każdy 

pojedynczy 

wynik, MPa 

3 6,0 > 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 

2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 (Klasa odporności ustalona w 

dokumentacji projektowej lub przez 

Inżyniera) 

 Klasa 

odpor

- 

ności 

szerokiej 

ściernej, wg 

zał. G normy – 

badanie 

podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

   4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szli-

fowana i/lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 

wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 

badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie 

w normalnych warunkach użytkowania krawężni-

ka jest zadawalająca przez cały okres 

użytkowania, pod warunkiem właściwego 

utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające 

intensywnemu polerowaniu. 

2,6 Nasiąkliwość E ≤4% - wg EN 13369:2004 p.G6 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys 

i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 

dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
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3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze 

– producent powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 

przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we właściwości 

surowców i warunków twardnienia, nie są 

uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 

element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 

przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców 

lub warunków dojrzewania betonu, nie są 

uważane za istotne 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż 

przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt 

z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do 

ustaleń PN-EN 1340  

2.3.3. Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano 

w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) krawężnik rodzaju „b” 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 

 

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 2. Wymiary krawężników betonowych – najczęściej 

stosowane 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnika krawężnika l b h c d r 
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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 

2.3.4. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 

szerokość krawężnika. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 

13242:2004, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 

 Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.5. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [B15 wg PN-B-06250], 

którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

2.6. Masa zalewowa 

Do uszczelniania „na gorąco” szczelin należy stosować masy zalewowe - asfaltowe 

z dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru 

SBS), posiadające bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność 

w temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość 

w niskich temperaturach. Masy zalewowe „na gorąco” są wbudowywane po uprzednim 

rozgrzaniu do stanu płynnegoo, który jest osiągany w temperaturze od 150 do 180oC. 

Masa zalewowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę. 

Masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 

13808:2010 lub aprobacie technicznej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych, 

powinna mieć cechy zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) zdolność wypełniania szczelin (na całej wysokości) b. dobra 

2) temperatura mięknienia PiK   85oC 

3) sedymentacja w temperaturze wypełniania < 1% wag. 

4) spływność w temperaturze 60oC po 5 godzinach  5 mm 

5) odporność na działanie wysokiej temperatury (przyrost 

temperatury mięknienia PiK) 
 10oC 

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165oC/5 godz.   1% wag. 

7) odporność na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 

próbek uformowanych w kule, oziębionych do temperatury -20oC 

i opuszczonych z wysokości 250 cm 

3 spośród badanych 4 kul nie 

powinny wykazywać śladów 

uszkodzeń 
8) penetracja (stożkiem) w temperaturze +25oC  130 j.Pen. 
9) wydłużenie względne w temperaturze -20oC  15% 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 



SST 08 
- 127 - 

3.2. Sprzęt  

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

 Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

 Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 

z nachyleniem w kierunku jazdy. 

 Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 

w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 

przed rozpyleniem. 

 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów 

i beczek. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

5.3.1. Ława betonowa 

 Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca 

jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 

konkretnych materiałów, zaakceptowana wcześniej przez Inżyniera. 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 

gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 

lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 

m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne 

z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 

wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” 

ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

 Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 

podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 

krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach 

i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
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6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 

zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 

niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 

punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm. 

d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może 

przekraczać  2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, 

które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie 

w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym 

prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego na ławie 

betonowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ewentualne wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej lub 

na zaprawie PCC), 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 ew. zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-EN 206-1:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

[PN-EN 13242+A1:2010] 
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy [PN-EN 13139:2003/AC:2004] 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

  

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodności 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 

i 1982 r. 

 

 


