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D.08.03.01.  OBRZEśA BETONOWE 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót w ramach realizacji zadania: : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226 D ul. Noworudzka i ul. 
Kościuszki w Kłodzku”.  
 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie, kontrolę i odbiór robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych na 
podsypce piaskowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
Zakres robót dla wykonania przebudowy dróg obejmuje: 
 

- ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości  
3 cm na uprzednio wykonanej ławie z betonu B 15. 

 
zgodnie z Dokumentacja Projektowa 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.3.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.3.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST  i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Specyfikacji D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Stosowane materiały 
 

Materiałami stosowanymi są: 
-  obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1, 
-  cement wg PN-B-19701, 
-  piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
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2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
 
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 

NaleŜy stosować obrzeŜa szerokości 8 cm, których wymiary są zgodne z podanymi w tablicy 1. 
 

Tabl. 1. Wymiary obrzeŜy betonowych 
 

Wymiary obrzeŜy 
l b h r 

75 8 30 3 
 
2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
 

Tabl. 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka dla gat.1, mm 
l ± 8 
b ± 3 
h ± 3 

 
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
 

Powierzchnie obrzeŜy 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 wartości podanych w tablicy 3. 

 
Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad  

i uszkodzeń dla gat.1 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 2 

ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 
ograniczających pozostałe powierzchnie:  
liczba, nie więcej niŜ 2 
długość, mm nie więcej niŜ 20 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

głębokość, mm nie więcej niŜ 6 

 
2.3.4. Składowanie 
 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa 
niŜ szerokość obrzeŜa. 
 
2.3.5. Beton i jego składniki 
 

Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza się 
stosowanie obrzeŜy wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM. 
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2.4. Wymagania dla obrzeŜy: 
 

- klasa min. B30, 
- nasiąkliwość ≤5,0%, 
- mrozoodporność ≥ F125. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi 

w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

3.2. ObrzeŜa ustawia się ręcznie. 
 
3.3. Podsypka camantowo-piaskowa pod obrzeŜa betonowe - wykonuje się ręcznie. 
 
3.4. Roboty związane z wbudowaniem obrzeŜy betonowych - wykonane będą przy uŜyciu narzędzi 

brukarskich.  
 

3.5. Sprzęt  
 

- betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej.  
- gilotyna i piła spalinowa do cięcia płyt,  
- mała ładowarka,  
- zagęszczarka spalinowa wibracyjna.  

 
3.6. Ponadto przy Robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. "Wymagania 
Ogólne". 
 
4.2. Transport obrzeŜy betonowych 
 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% załoŜonej wytrzymałości gwarantowanej betonu. 

ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 

Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 

Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
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5.2. Ustawienie betonowych obrzeŜy  
 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej. 

Odcinki obrzeŜa znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a pasem 
dzielącym, ustawia się jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoin nie wypełnia się. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D.00.00.00."Wymagania Ogólne”.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy 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 naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika 
do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej ST, p. 2. 
 
6.3. Badania w czasie Robót 
 

W czasie Robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a)  koryta pod ławę, 
b)  ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
-  linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
-  niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa, które moŜe wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m długości 

obrzeŜa, 
-  wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 Jednostką obmiarową jest metr (m) ustawionego i odebranego betonowego obrzeŜa wraz z 
wykonaniem wszystkich Robót towarzyszących opisanych w niniejszej ST. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 niniejszej ST, dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana ława pod obrzeŜe, 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  Płaci się za wykonanie 1 metra (m) betonowego obrzeŜa chodnikowego. Zapłacie podlegają 
Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- wykonanie koryta, 
- zagęszczenie koryta pod ławę, 
- ustawienie obrzeŜa na podsypce piaskowej, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
- wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
− usunięcie odpadów, odwóz na wysypisko na wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. 
3. PN-B-06250  Beton zwykły. 
4. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
5. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka. 
7. PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
8. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

11. PN-B-30010  Cement portlandzki biały. 
12. PN-B-12001  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw. 
13. PN-B-32250  Woda do betonów i zapraw budowlanych. 
 
 


