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          SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 D-08.01.01b  

USTAWIENIE  KRAW ĘśNIKÓW  BETONOWYCH  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników w ramach zadania : 
 

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej  
nr 108209O.  

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej 
wewnętrznej  dz. nr 468 . 

1.2. Zakres stosowania  STWiORB 

 Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 . 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawęŜników  betonowych ( wystających i obniŜonych )  na ławie betonowej z oporem : 
- krawęŜników o wymiarach 20 x 30 cm  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się 
na tym samym poziomie lub na róŜnych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy 
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawęŜnikami, c) 
jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi róŜnym rodzajom ruchu drogowego 
 
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawęŜnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-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  STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− prefabrykowane krawęŜniki betonowe  o wymiarach 20 x 30 cm wg PN-EN 1340 i  PN-EN 1340:2004/AC 

[1]  
− piasek na podsypkę i do zapraw, wg  PN-EN 13242:2004 [3] 
− cement do podsypki i zapraw wg  PN-EN 197-1:2002 [1] 
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− woda wg PN-EN 1008:2004 [4], 
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
− elastyczna taśma uszczelniająca topliwa pod wpływem ciepła układanej warstwy  bitumicznej  
− bitumiczna masa zalewowa 
 
2.2.3 KrawęŜniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawęŜników 

 KrawęŜniki betonowe powinny posiadać następujące cechy charakterystyczne: 
− byś produkowane  z jednego rodzaju betonu, 
– skośne krawędzie krawęŜnika powyŜej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 

deklarowanymi przez producenta, 
– zalecana długość prostego odcinka krawęŜnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 
– powierzchnia krawęŜnika moŜe być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
– płaszczyzny czołowe krawęŜników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 

ryglowanie (przykłady w zał. 1), 
– krawęŜniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2), 
– stosować krawęŜniki o wymiarach określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawęŜników 

NaleŜy stosować krawęŜniki jak w  warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu o następujących  
minimalnych parametrach : 

− odporność na zamraŜanie / rozmraŜanie – klasa 3 , oznaczenie D 
− wytrzymałość na zginanie – klas 2 , oznaczenie T 
− odporność na ścieranie – klasa 3 , oznaczenie H 
− nasiąkliwość klas 2 , oznaczenie B 
 
 

 Wymagania techniczne stawiane krawęŜnikom betonowym określa PN-EN 1340 [1] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec krawęŜnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [1]  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 zamraŜanie/ 

rozmraŜanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
Klasa 3 , oznaczenie D 

2.2 Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa wytrzymałości 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
InŜyniera) 

F Klasa          Charakterystyczna           KaŜdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
   2                          5,0                                > 4,0 
 
 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F KrawęŜniki 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 InŜyniera) 

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy 

– badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 
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   3 
 

≤ 23 mm 
 

≤ 20000 mm3/5000 mm2 

 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia krawęŜnika nie była 

szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – naleŜy zadekla-
rować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 
normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-
malnych warunkach uŜytkowania krawęŜnika jest 
zada-walająca przez cały okres uŜytkowania, pod 
warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na 
znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensyw-nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawęŜnika nie powinna mieć rys i 

odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawęŜnikach 

dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawęŜniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) róŜnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moŜe być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) róŜnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uwaŜane za 
istotne 

 
 
2.2.3.3. Kształt i wymiary 
 
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 

Stosowane są : 

1) krawęŜnik rodzaju „a   

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 

Tablica 2. Wymiary krawęŜników betonowych 

Wymiary krawęŜników,   cm 

L b h c d r 

100 
20 30 min. 3 min. 12     1,0 
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2.2.3.4. Składowanie 

 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 NaleŜy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową  

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
13242:2004 [3], cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [2] i wody 
odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4], 

 
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, moŜna przechowywać do:  

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłoŜu twardym i suchym,  
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz  
podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. 
Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement 
dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawęŜnik naleŜy stosować, dla: 
a) ławy betonowej z oporem  – beton klasy  C8/10 wg PN-EN 206-1 [5] 
 

2.2.6  Elastyczna taśma uszczelniająca łącząca w sposób trwały powierzchnię krawęŜnika z nawierzchnią 
bitumiczną  , topliwa pod wpływem ciepła układanej warstwy  bitumicznej ( zakres temperatur topliwości taśmy 
winien odpowiadać zakresowi temperatur wbudowania warstw bitumicznych ) . Materiał powinien być odporny 
na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów, zasad oraz paliw i smarów. Powinien zachowywać właściwości 
elastyczne w szerokim zakresie temperatur (do –300C) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach 
eksploatacji. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

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. 
− drobnego sprzętu o czyszczenia powierzchni krawęŜników – szczotek , dmuchaw , materiału do odtłuszczania 

powierzchni betonowych 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport krawęŜników  

  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
  KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
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  KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości 
tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnie z warunkami określonymi przez 
producenta  w sposób zapewniający zachowanie jakości . 
 Kruszywa moŜna 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.  
 
4.4 Transport i przechowywanie taśmy uszczelniającej. 
             Taśmę naleŜy przechowywać w firmowych opakowaniach kartonowych – w okresie letnim w chłodnych 
miejscach, a w okresie zimowym chronić przed temperaturą poniŜej minus 25oC.Dodatkowo opakowania te 
naleŜy chronić przed wpływem działania promieniowania cieplnego, nasłonecznieniem, zawilgoceniem i 
zamoczeniem. Opakowania kartonowe z taśmą naleŜy składować płasko z moŜliwością spiętrzania opakowań 
do 4 warstw. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
   

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania krawęŜnika  naleŜy : 
  - wytyczyć oś krawęŜnika  zgodnie z dokumentacją projektową 
 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [6]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom  ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu dla  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 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu o kształcie wg dokumentacji projektowej . Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami z zagęszczeniem .  
 

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej . 
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana 
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej oporem 

 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej z oporem wykonuje się  na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu. 
 
5.5.3 Uszczelnienie styku pomiędzy krawęŜnikiem  a nawierzchnią 
           Do krawęŜników od strony nawierzchni naleŜy przed układaniem warstw bitumicznych przykleić  taśmę 
elastyczną uszczelniającą topliwą pod wpływem ciepła układanej warstwy  bitumicznej. Przed przyleceniem 
taśmy powierzchnię krawęŜników naleŜy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta taśmy .  
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Taśmę naleŜy aplikować w suchych warunkach przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. +5oC na 
dobrze oczyszczone podłoŜa. PodłoŜe naleŜy przygotować poprzez usunięcie kurzu, piasku, rdzy bądź teŜ 
odtłuszczenie powierzchni zabrudzonych tłuszczami lub olejami. W temperaturach poniŜej +10oC, zalecane jest 
rozgrzanie obrabianej powierzchni w celu uzyskania dobrej przyczepności materiału. 
Taśmę naleŜy rozwijać przyklejając i odpowiednio dociskając wewnętrzną stroną do uszczelnianego złącza. Po 
przyklejeniu taśmy do jednej strony uszczelnianego złącza, ale przed samym ułoŜeniem masy asfaltowej, naleŜy 
usunąć stopniowo papier silikonowy w celu zapewnienia czystości taśmy i szczelności złącza (taśmę silikonową 
usuwa się stopniowo chwilę przed ułoŜeniem asfaltu). 
Aplikacja 

5.4.4. Wypełnianie spoin  

 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  
 Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 
naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawęŜników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty  dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami  
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 

2 (tablicy 1), 
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawęŜników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawęŜników naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [1]. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 30 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜdym wykonanym odcinku  

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 przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜdym 

wykonanym odcinku   ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać   1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
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 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać    ± 2 cm na kaŜdym 
wykonanym odcinku   ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

długości ustawionego odcinka  krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 

1 cm na długości ustawionego odcinka krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na długości 

krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną 
łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

e) prawidłowy sposób przyklejenia taśmy topliwej pod wpływem warstw bitumicznych 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m (metr) dla  : 
-    krawęŜnika betonowego wystającego na  ławie  betonowej z oporem  
-    krawęŜnika betonowego obniŜonego na  ławie  betonowej z oporem  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli 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 ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m  robót wymienionych w pkt. 7.2 obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie i zabezpieczenie  strefy robót wraz z demontaŜem po wykonanych pracach 
− zakup materiałów i  dostarczenie na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta z zagęszczeniem pod ławą  
− wykonanie szalunku dla ław z oporem, 
− wykonanie ławy betonowej z oporem, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawęŜników na podsypce (cementowo-piaskowej), 
− wykonanie spoinowania  
− przyklejenie taśmy samoprzylepnej topliwej pod wpływem temperatury warstwy bitumicznej, w tym 

oczyszczenie powierzchni krawęŜników 
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− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót  , nadzór właścicieli sieci itd. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1 PN-EN 1340:2004  i 
PN-EN 1340:2004/AC 

KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym  

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

5. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

  6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne . wymagania ogólne . 
7. PN-EN 14188-1:2005 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew 

na gorąco 
 

11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁ ĄCZNIK 1 

GEOMETRIA   KRAWĘśNIKÓW (wg [5]) 

1.1. Przykład kształtu krawęŜnika przeznaczonego do ryglowania 

 
 
Oznaczenia: 
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Y ≤ X – 3 mm i ZY ≤ ZX – 3 mm,  X minimum: ≥ 1/5 b i ≥ 20 mm, 
X maximum: ≤ 1/3 b i  ≤ 70 mm,  
ZY maximum: Y/2, 
Tolerancja dla X i ZX   -1, +2 mm, 
Tolerancja dla Y i ZY – 2, +1 mm, 
L – Długość elementu krawęŜnika,  
W – Szerokość elementu krawęŜnika 
 
 
1.2. Przykład wgłębienia lub wcięcia powierzchni czołowej w dolnej części krawęŜnika 
 

 
 
Oznaczenia: 
H – Wysokość elementu krawęŜnika, 
 h – wysokość wgłębienia lub wcięcia, 
W – szerokość elementu krawęŜnika, 
L – długość elementu krawęŜnika, 
l – długość wgłębienia lub wcięcia 
 
 
ZAŁ ĄCZNIK 2 

 
PRZYKŁADY  KRAWĘśNIKÓW  ŁUKOWYCH (wg [5]) 

 
a) wklęsłego     b) wypukłego 
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Oznaczenia: 1 – KrawęŜnik, 2 – Jezdnia, 3 – Długość, 4 – Promień, 5 – Kanał odpływowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


