Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w gminie Pułtusk
Roboty budowlane

B.07.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

CPV 45111291 -4 ,45233222-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla
zadania: : „Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat
trzech w gminie Pułtusk”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - PREFABRYKOWANY ELEMENT BUDOWLANY, PRZEZNACZONY
DO BUDOWY WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI, WYKONANY METODĄ WIBROPRASOWANIA Z
BETONU NIEZBROJONEGO, JEDNO LUB DWUWARSTWOWEGO, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ KSZTAŁTEM,
KTÓRY UMOŻLIWIA WZAJEMNE PRZYSTAWANIE ELEMENTÓW.
1.4.2. Podsypka cementowo-piaskowa – mieszanka cementu i piasku stosowana do ułożenia
nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia krawężników i obrzeży.
1.4.3. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę (np. Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyłkami od wymiarów:
-

długość i szerokość ± 3 mm

-

grubość ± 5 mm

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50”
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki:
-

próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych

-

łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych,

-

obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno być
większe niż 20%

4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć
wartości: 3,5 mm dla klasy „50”
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzona
wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być
jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać
wartości dopuszczalnych dla danej klasy.
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:

mieszankę cementu i piasku

w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B11113:1996, cementy powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1,
i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250.
b) Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
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- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt a
c) do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe, lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.) spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypełnienia dolnej części
szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8
z materiałów spełniających wymagania wg pkt. A lub inny materiał zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Składowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę,
powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu piasku
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Przechowywanie cementu powinno być
zgodne z BN-88/6731-08.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie przy małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenie z palety warstwy kostek na
miejsce ich ułożenia.
Do przecinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą ).
Do zagęszczenia nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach- dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Grunty dowolny, nadający się do stabilizacji.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją
Projektową.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Krawężniki
i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży.
5.5. Podsypka
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowopaskowej: grubości 8 cm i 5 cm . Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
-

współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35

-

wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa. R28=14MPa

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała się.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostki od
3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym,
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie powinny
przekraczać±1 cm.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki (kolor szary).Kostkę układa się około 1,5
cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
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Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (studzienek, włazów)
powinna trwale wystawać od 3mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10
mm powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek,
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane.Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3 cm do 4 cm i utrzymywać ją w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię należy oczyścić
z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania robót
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać:
a/ w zakresie betonowej kostki brukowej
-

aprobatę techniczną

-

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,

-

wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt/ 2.2.

b/ w zakresie innych materiałów
-

ew. badania właściwości piasku, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości
Inżyniera.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z kostki podaje
tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie badań i

Częstotliwość badań

Wartości dopuszczalne

pomiarów
B.07.00.00
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1.

Sprawdzenie podsypki (przymiarem Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki
liniowym lub metoda niwelacji)

roboczej: grubości, spadków i cech konstrukcyjnych w
porównaniu z Dokumentacją Projektową
Odchyłki od projektowanej grubości ±1 cm

2.

Badania wykonania nawierzchni z kostki
a) zgodność z Dokumentacją

Sukcesywnie na każdej działce

Projektową

roboczej

b) położenie osi w

Co 100m i we wszystkich

Przesunięcie od osi

planie(sprawdzenie geodezyjne)

punktach

projektowanej do 2

charakterystycznych

cm

c) rzędne wysokościowe

Co 25 m przy krawędziach

Odchylenia: +1 cm, -2

(pomierzone instrumentem

oraz we wszystkich punktach

cm

pomiarowym)

charakterystycznych

d) równość w profilu podłużnym

Co 25 m przy krawędziach

(wg BN-68/8931-04 [9] łatą 4-

oraz we wszystkich punktach

metrową)

charakterystycznych

e) równość w przekroju

Co 25 m przy krawędziach

Prześwity między łatą

poprzecznym (sprawdzona łatą

oraz we wszystkich punktach

a powierzchnią do 8

profilową z poziomicą i pomiarze

charakterystycznych

mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone

Co 25 m przy krawędziach

Odchyłki od

metodą niwelacji)

oraz we wszystkich punktach

Dokumentacji

charakterystycznych

Projektowej do 0,3 %

Co 25 m przy krawędziach

Odchyłki od szerokości

Nierówność do 8mm

prześwitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym względnie
metodą niwelacji

g) szerokość nawierzchni

(sprawdzona przymiarem liniowym) oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych
h) szerokość i głębokość

W 20 punktach

wypełnienia spoin i szczelin

charakterystycznych dziennej

(oględziny i pomiar przymiarem

działki roboczej
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liniowym po wykruszeniu długości
10 cm)
i) sprawdzenie koloru i desenia ich

Kontrola bieżąca

ułożenia
6.4. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania:
-

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków

-

sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne
i szerokość

-

rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Roboty uznaje się za
zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacją Projektową

jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem

tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
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PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN-197-1

Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1338:2005 - wersja polska - Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań
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