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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót drogowych wykonywanych na drogach na terenie gminy Udanin.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach na
terenie gminy Udanin.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników
kamiennych na ławach z betonu z oporem..
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne 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 SST1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST1 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST1 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych są:
− krawężniki rozbiórkowe,
− piasek na podsypkę,
− cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
− woda,
oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, zgodnie z SST4 „Krawężniki betonowe”.
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw
2.3.1. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].
2.3.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim
klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [6].
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.4. Materiały na ławy i masa zalewowa
Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST 4 „Krawężniki betonowe”
pkt 2.
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3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST1 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST1 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom wg SST 4
„Krawężniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST1 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody
Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w SST 4 „Krawężniki betonowe” pkt 5.
5.4. Ustawienie krawężników kamiennych
Ustawianie krawężników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z warunkami podanymi w SST4
„Krawężniki betonowe” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST1 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Nie dotyczy
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników kamiennych powinny obejmować wszystkie
właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ław,
− ustawienie krawężników i wypełnienie spoin,
zgodnie z warunkami określonymi w SST 4 „Krawężniki betonowe”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST1 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST1 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 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. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST1 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie wykopu pod ławę,
ew, wykonanie szalunku,
wykonanie ławy,
ustawienie krawężników na podsypce,
wypełnienie spoin,
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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

Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie
Roboty ziemne budowlane
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Pobieranie próbek materiałów kamiennych
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
str. 5.5

BIZ DROG PIOTR BUCZKO I PAWEŁ ZALEWSKI SPÓŁKA JAWNA
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONARY – DĘBKI (DZ. NR 90, 105, 199, 232, 234)”
Szczegółowe specyfikacje techniczne
5.Krawężniki kamienne
7.
8.
9.

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

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i
drogowe.
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