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Specyfikacja techniczna 

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

                    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania     i 

odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy zadaniu pt. Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo odcinek ulica Ciechocińska  w Nieszawie dł. 0,998 km 

od km 6+635 do km 7+633, powiat Aleksandrów Kujawski, Gmina Miejska Nieszawa, województwo kujawsko-

pomorskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

realizacji robót wymienionych w pkt 1 niniejszej ST. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

obrzeża betonowego i obejmują: 

odcinek I 

-  ustawienie betonowego obrzeża 8*30  w ilości 1003 m 

-  ustawienie betonowego obrzeża 8*30  w ilości 260 m – obrzeża z odzysku 

1.4. Określenia podstawowe 

Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych 

Koryto chodnika– element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika. 

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu . 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi  w ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2.MATERIAŁY 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. 

„Wymagania Ogólne” pkt 2. 

 

2.2.Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

-obrzeża 6x20cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1, 

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 

2.3.Betonowe obrzeża chodnikowe -wymagania techniczne 

2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać: 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń dla gat.1 

Dopuszczalna odchyłka na długości obrzeża l: ±8mm 

Dopuszczalna odchyłka na szerokości i wysokości obrzeża b, h,: ±3mm 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi: 2 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne graniczących 

pozostałe powierzchnie: 

- nie więcej niż: 2 

- długość, nie więcej niż: 20mm 

- głębokość, nie więcej niż: 6mm 
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2.3.2.Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niż 

szerokość obrzeża. 

 

2.4.Materiały na podsypkę 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla 

gatunku 2, o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3. 

Należy użyć cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Jeżeli stosowana jest woda pitna, nie 

istnieje potrzeba jej badania oraz określania cech zgodnie z w/w normą. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.1. Transport materiałów 

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych 

długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 

zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie 

transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę. 

Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 

oznaczenie(określenie) wyrobu, znak wytwórni, datę produkcji. 

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.1. Koryto 

Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is 0,97. 

 

5.2. Ustawienie obrzeży 

Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę z piasku gr. 3cm rozścielając piasek bezpośrednio w wykopie. 

Podsypkę zagęścić ubijakiem mechanicznym lub ręcznym. Ustawienie obrzeży należy wykonać ze spoinami 

szerokości ok. 5mm. Tylna ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych 

badań zgodnie z punktem 2.1. niniejszej ST. 

 

6.2. Kontrola materiałów 

Należy sprawdzić: 

a) obrzeża: 

   wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary, Aprobaty Techniczne komplet badań laboratoryjnych przedstawionych 

przez Wykonawcę. 

b) materiały do podsypek i wypełnienia spoin: 

   piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość 
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pyłów mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (wg 

PN-EN 1744-1) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500Mg i każdorazowo przy 

zmianie źródła dostawy, właściwości cementu klasy 32,5N – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji 

producenta z wymogami odpowiednich norm. 

 

6.3. Kontrola ułożenia obrzeży 

Należy sprawdzić: wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki 

grubościcm 

światło obrzeży od strony chodnika – co 20mb, dopuszczalne odchył k na każde 100mb, 

usytuowanie w planie – co 20mb, odchyłki nie mogą przekraczać 1cm na każde 100mb, 

równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3m – minimum w dwóch punktach na każde 100 mb - nie może 

przekraczać 1cm . 

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 m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

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, ST i wymaganiami 

Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

W  przypadku  stwierdzenia wad Inżynier/Kierownik projektu ustali zakres robót poprawkowych  lub  

poleci  ponowne wykonanie robót według zasad określonych w niniejszej ST.  

     Inżynier/Kierownik projektu  może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne 

wykonanych robót i ustalić zakres i  wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i ponowne wykonanie robót Wykonawca  wykona  na własny 

koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 

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. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 wykonanie ławy, 

 rozścielenie i ubicie podsypki, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

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

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-EN-1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

5. PN-EN-12620 Kruszywo do betonu 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

7. PN-EN 197-1 

 

PN-EN 197-2 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 

9. PN-EN 13139 Kruszywo do zapraw 
10.       PN-EN 933-1    Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.   
         Metoda przesiewania. 
11.       PN-EN 1744-1          Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 


