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3.1. Obramowanie nawierzchni. 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni placu z tlucznia. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmują: 

wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej grub. 8,0cm na podsypce cementowo - 

piaskowej grub.. 3,0cm.. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne". 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 

ogólne". pkt. 3. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 

rolkach, prowadzone linami na szynie lub krawężnikach. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 

ogólne". pkt. 4. 



5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne". 

pkt. 5. 

5.2. Podłoże. 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić 

grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 

rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na 

podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 

skutkami przemarzania. 

5.3. Podbudowa. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od 

przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 

- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, 

spoiwem itp., 

- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa lub inny rodzaj podbudowy 

określony w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni. 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 

krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne 

z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

5.5. Podsypka. 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN- 

B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 

5 cm. 



Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

6.1. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy. 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.5 

niniejszej SST. 

6.4.1. Grubość podsypki. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ± 1,0 cm. 

6.2. Częstotliwość pomiarów. 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt. 6.4. powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. były 

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m
2
 nawierzchni i w punktach 

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 

Kierownik Projektu. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. . 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- zakup i dostarczenie materiałów (w przypadku parkingu materiał z odzysku) 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 10. 

Przepisy związane. 

Normy i dokumenty powołane: 

1. PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

2. PN-B-06250: 1988 - Beton zwykły. 

3. PN-B-06712: 1986 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

4. PN-B-19701: 1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

5. PN-B-32250: 1988 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

6. BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

7. PN-B-19705: 1998 - Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny. 

8. PN-B-30011: 1980 - Cement portlandzki szybkotwardniejący. 



9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10. Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa. 

11. Procedury badawcze IBDiM dotyczące badań kostki brukowej: PB-TW-01/96 Wygląd 

zewnętrzny 

PB-TW-02/96 Kształt i wymiary PB-TW-03/96 Wytrzymałość na ściskanie PB-TW-04/96 

Morozoodporność PB-TW-05/96 Nasiąkliwość PB-TW-06/96 Ścieralność 


