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D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                             

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obrzeży betonowych przy robotach 

brukarskich, dla Zadania: Projekt i Budowa Autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na Odcinku Węzeł „Lubelska” – 

Początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego” w Zakresie: Zadania A: „Projekt i Budowa Autostrady A2 Warszawa – 

Kukuryki  na Odcinku Węzeł „Lubelska” – Początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego” Odcinek I od Węzła 

„Lubelska” (bez Węzła) do Węzła „Konik’ (z Węzłem) o długości około 5,6 km”. 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

SSTWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem obrzeży 

betonowych przy robotach brukarskich zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża betonowe (chodnikowe) - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Określenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z zamieszczonymi w SSTWiORB 

DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SSTWiORB DM.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 SSTWiORB DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie 

później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument 

potwierdzający jego jakość. 

 

2.2. Obrzeża betonowe wg PN-EN 1340 

– odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: klasa 3, 

– wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 1339: klasa 3, 

– odporność na ścieralnie: klasa 4, 

– nasiąkliwość: do 5% (w przypadku niespełnienia wymagania dla nasiąkliwości, parametrem decydującym o trwałości 

betonu będzie odporność na działanie środków odladzających) 

Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340. 

Powierzchnia obrzeży nie powinna mieć rys i odprysków. 

 

2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi obrzeży 

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 

– dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spełniającego wymagania 

PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008; 

– dla wypełnienia szczelin: mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5 

wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spełniającego wymagania PN-EN 13139 , wody wg PN-EN 1008. 

Za zgodą Inżyniera dopuszcza się odstąpienie od wypełnienia spoin. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

– betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Koryto 

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

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

 

5.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

W wykonanym korycie należy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową, o grubości przewidzianej w dokumentacji 

projektowej, dla osadzenia obrzeży. 

 

5.4. Ustawienie obrzeży 

Obrzeża ustawiać na wykonanej podsypce. ze spoinami szerokości ok. 5mm. 

Spoiny miedzy obrzeżami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy 

oczyścić i zmyć wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola materiałów 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- przedłożyć wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty 

zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę 

uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340. 
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6.3. Kontrola ułożenia obrzeży 

Należy sprawdzić: 

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości ±1cm, 

b) światło obrzeży od strony chodnika – co 20mb, dopuszczalne odchyłki ±1cm na każde 100 mb, 

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

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

1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest mb wykonanego obrzeża. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SSTWiORB jeśli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją 

Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

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

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 


