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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z 
prefabrykowanych elementów betonowych 
 
przy robotach związanych z wykonaniem robót odwodnieniowych na Osiedlu Wolica 
w gminie Godziesze na odcinku ulicy Projektowana I od drogi powiatowej do 
Łącznika nr 1, na Łączniku nr 1 i ulicy Projektowana II od Ł ącznika nr 1 do drogi 
powiatowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
− ścieków ulicznych przykrawęŜnikowych, 
− ścieków ulicznych międzyjezdniowych, 
− ścieków terenowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawęŜnikowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia 
wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. 
kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w 
rejonie zatok, placów itp. 

1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem słuŜący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu 
do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. KrawęŜniki 

 KrawęŜniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]                           
i BN-80/6775-03/04 [10]. 

2.3. Beton na ławę 

 Beton na ławę pod krawęŜnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06250 [2]. JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton 
klasy B-15 lub B-10. 

2.4. Kruszywo do betonu 

 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. Cement 

 Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym 
wymaganiom PN-B-19701 [5]. 
 Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien 
być klasy 32,5. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

2.6. Woda 

 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 

2.7. Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06712 [4]. 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06711 [3]. 

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 

 Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków 
przykrawęŜnikowych, międzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, uŜytych do 
wykonania ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. 
prefabrykaty betonowe o wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych 
ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. 
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 Do wykonania prefabrykatów naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co 
najmniej 25. 
 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla 
przyjętej klasy betonu. 
 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,              
o fakturze zatartej. 
 Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość 
powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
− na długości   ± 10 mm, 
− na wysokości i szerokości ±   3 mm. 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na 
podłoŜu utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

2.9. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [8]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z 
zastosowaniem: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i 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 OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], 
transport cementu wg BN-88/6731-08 [7]. 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś 
ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami 
oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę. 

5.3. Wykop pod ławę 

 Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawęŜnika naleŜy wykonać zgodnie z 
dokumentacją i PN-B-06050 [1]. JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to 
najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawęŜnik jest ława z oporem. Dla ścieku 
umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg 
normalnej metody Proctora. 

5.4. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 

5.4.1. Ława betonowa 

 Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŜna stosować ławy z 
betonu klasy B-15 i klasy B-10. 
 Wykonanie ławy betonowej podano w OST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

5.4.2. Ława Ŝwirowa 

 Wykonanie ławy Ŝwirowej podano w OST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

5.5. Ustawienie krawęŜników 

 Ustawienie krawęŜników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz z postanowieniami według OST D-08.01.01 „KrawęŜniki 
betonowe”. 

5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 

 Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji 
projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna 
ścieku. 
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 Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny prefabrykatów układanych na ławie Ŝwirowej naleŜy wypełnić Ŝwirem lub 
piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej naleŜy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy 
oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą 
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 
 JeŜeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu 
„korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią naleŜy 
wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop naleŜy 
wypełnić piaskiem lub Ŝwirem i starannie zagęścić. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 
 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów naleŜy 
sprawdzać: 
− wykop pod ławę, 
− gotową ławę, 
− ustawienie krawęŜnika, 
− wykonanie ścieku. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

 NaleŜy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową 
oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno 
być zgodne z pkt 5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 

 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) linia ławy w planie, która moŜe się róŜnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na 

kaŜde 100 m ławy, 



 
10 Ścieki D-08.05.00 

 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o           

± 1 cm na kaŜde 100 m ławy, 
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

kaŜde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
− szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
− równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy                      

a przyłoŜoną czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawęŜnika 

 Przy ustawianiu krawęŜnika, badaniu podlegają: 
a) linia krawęŜnika w planie, która moŜe się róŜnić o ± 1 cm od linii projektowanej na 

kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) niweleta krawęŜnika, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na 

kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych 

punktach na kaŜde 100 m długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ             
1 cm pomiędzy powierzchnią krawęŜnika a przyłoŜoną czterometrową łatą, 

d) wypełnienie spoin, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach ustawionego krawęŜnika, przy 
czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

e) szerokość spoin, sprawdzana na kaŜdych 10 metrach ustawionego krawęŜnika, która 
nie moŜe być większa od 1 cm. 

6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde     

100 m wykonanego ścieku, 
b) równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

kaŜde 100 m długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 0,8 cm 
pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach 
wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która moŜe się róŜnić od grubości 
projektowanej o ± 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                 
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: 
− wykop pod ławę, 
− wykonana ława, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 
obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopu pod ławy, 
− wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 
− wykonanie ławy (betonowej, Ŝwirowej), 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ustawienie krawęŜników z wypełnieniem spoin, 
− ułoŜenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
− zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawęŜnika, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania               
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i ocena zgodności 

  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

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

11. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987. 

13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 
1979. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków klinkierowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
− ścieków ulicznych przykrawęŜnikowych z 2 i 3 rzędów klinkieru drogowego, 
− ścieków ulicznych międzyjezdniowych z 2 i 4 rzędów klinkieru drogowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawęŜnikowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia 
wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. 
kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w 
rejonie zatok, placów itp. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. KrawęŜniki 

 Do wykonania ścieku naleŜy stosować krawęŜniki betonowe o wymiarach 
zgodnych z dokumentacją projektową. 
 KrawęŜniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]                           
i BN-80/6775-03/04 [10]. 

2.3. Beton na ławę 

 Beton uŜyty na ławę pod krawęŜnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06250 [2]. Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być 
beton klasy B-15 lub B-10. 

2.4. Kruszywo do betonu 

 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim, 
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5]. 
 Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową 
powinien być klasy 32,5. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

2.6. Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06712 [4]. 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06711 [3]. 

2.7. Woda 

 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 

2.8. Klinkier 

 Do wykonania ścieku klinkierowego naleŜy stosować klinkier drogowy 
spełniający wymagania BN-77/6741-02 [8]. Powinien to być klinkier o wymiarach 220 x 
100 x 80 mm, klasy I, gatunku 1. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
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− na długości  ± 5 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 2 mm. 
 Wymagane własności fizyczne klinkieru: 
− wytrzymałość na ściskanie, nie mniej niŜ 63,74  MPa, 
− ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niŜ 0,4 cm, 
− odporność na uderzenie mierzona ilością energii, przy której następuje pęknięcie, co 

najmniej J-29,42, 
− nasiąkliwość badana metodą gotowania, nie więcej niŜ 6%, 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania - brak uszkodzeń. 
 Przechowywanie klinkieru powinno odpowiadać wymaganiom BN-77/6741-02 
[8]. 

2.9. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania ścieku 

 Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z 
zastosowaniem: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i 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 OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport klinkieru powinien odbywać się wg OST D-05.03.02 „Nawierzchnia 
klinkierowa” pkt 4, transport krawęŜników i kruszyw wg OST D-08.01.01 „KrawęŜniki 
betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN-88/6731-08 [7]. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś 
ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami 
oś ścieku stanowi oś wykopu pod  ławę. 

5.3. Wykop pod ławę 

 Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawęŜnika naleŜy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i PN-B-06050 [1]. JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi 
inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawęŜnik jest ława z oporem. Dla 
ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława 
zwykła. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg 
normalnej metody Proctora. 

5.4. Ława betonowa 

 Klasa betonu stosowanego do wykonania ławy powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŜna stosować ławy z 
betonu klasy B-15 i klasy B-10. 
 Wykonanie ławy betonowej powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 
[12] oraz warunkami podanymi  w OST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

5.5. Ustawienie krawęŜników 

 Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych powinno być wykonane  zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz z postanowieniami OST D-08.01.01 „KrawęŜniki 
betonowe”. 

5.6. Wykonanie ścieku klinkierowego 

 Ogólne wymagania dotyczące układania klinkieru podano w OST D-05.03.02 
„Nawierzchnia klinkierowa”. 
 Rodzaj i wymiary ścieku klinkierowego powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej 
wykonywanymi ściekami klinkierowymi, zgodnie z KPED [13] są: 
− ścieki uliczne przykrawęŜnikowe z 2 lub 3 rzędów klinkieru drogowego, 
− ścieki uliczne międzyjezdniowe z 2 lub 4 rzędów klinkieru. 
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 Do wykonania ścieku naleŜy stosować klinkier drogowy, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 2.8 niniejszej OST. 
 Na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej naleŜy ułoŜyć klinkier 
drogowy w ilości rzędów zgodnej z dokumentacją projektową, zachowując projektowaną 
niweletę ścieku. 
 Spoiny o szerokości 5 mm naleŜy zalać zaprawą cementowo-piaskową o 
wytrzymałości co najmniej 25 MPa. Przed wypełnieniem spoin zaprawą, nawierzchnia 
ścieku powinna być zwilŜona wodą z dodatkiem 1% cementu. Głębokość wypełnienia 
spoin nie powinna być mniejsza niŜ 4 cm. 
 Wykonany ściek klinkierowy w okresie 7 dni naleŜy pielęgnować przez pokrycie 
warstwą piasku i zwilŜanie wodą. Po zakończeniu pielęgnacji piasek naleŜy usunąć. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku klinkierowego i przedstawić wyniki tych 
badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Badania klinkieru powinny być wykonywane w zakresie i z częstotliwością wg 
OST D-05.03.02 „Nawierzchnia klinkierowa” pkt 6. 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku klinkierowego 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku klinkierowego naleŜy 
sprawdzać: 
− wykop pod ławę, 
− gotową ławę, 
− ustawienie krawęŜnika, 
− wykonanie ścieku. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

 NaleŜy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową 
oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno 
być zgodne z pkt 5.3. 
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 

 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) linia ławy w planie, która moŜe się róŜnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na 

kaŜde 100 m ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o         

± 1 cm na kaŜde 100 m ławy, 
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

kaŜde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− wysokości (grubości) ławy  ± 10% wysokości projektowanej, 
− szerokości górnej powierzchni ławy  ± 10% szerokości projektowanej, 
− równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy                      

a przyłoŜoną czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawęŜnika 

 Przy ustawianiu krawęŜnika, badaniu podlegają: 
a) linia krawęŜnika w planie, która moŜe się róŜnić o ± 1 cm od linii projektowanej na 

kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) niweleta krawęŜnika, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na 

kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych 

punktach na kaŜde 100 m długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ             
1 cm pomiędzy powierzchnią krawęŜnika a przyłoŜoną czterometrową łatą, 

d) wypełnienie spoin, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach ustawionego krawęŜnika, przy 
czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

e) szerokość spoin, sprawdzana na kaŜdych 10 metrach ustawionego krawęŜnika, która 
nie moŜe być większa od 1 cm. 

6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde     

100 m wykonanego ścieku, 
b) równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

kaŜde 100 m długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 0,8 cm 
pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach 
wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która moŜe się róŜnić od grubości 
projektowanej o ± 1 cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku klinkierowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                 
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: 
− wykop pod ławę, 
− wykonana ława, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku klinkierowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopu pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− pielęgnacja betonu i ew. rozbiórka szalunku, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ustawienie krawęŜników, 
− wypełnienie spoin, 
− ułoŜenie ścieku klinkierowego wraz z wypełnieniem spoin i pielęgnację ścieku, 
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− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜników gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania               

i ocena zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

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

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
12. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 

13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 
1979. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z kostki 
kamiennej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
− ścieków ulicznych przykrawęŜnikowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzędowej, 
− ścieków ulicznych międzyjezdniowych z kostki kamiennej nieregularnej i rzędowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawęŜnikowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia 
wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. 
kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w 
rejonie zatok, placów itp. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Kostka kamienna 

 Kostka kamienna nieregularna i rzędowa, stosowana do wykonania ścieków 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to być kostka klasy I, 
gatunku 1. Kształt, wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla kostki nieregularnej i 
rzędowej podano w OST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
 Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej klasy I, są 
następujące: 
− wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niŜ 160 MPa, 
− ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niŜ 0,2 cm, 
− wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niŜ 12, 
− nasiąkliwość wodą, nie więcej niŜ 0,5%. 
 Kostkę nieregularną moŜna składować w pryzmach. Kostkę rzędową naleŜy 
ustawiać w stosach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

2.3. Inne materiały 

  Wymagania dla: krawęŜników, betonu na ławę, składników betonu, piasku na 
podsypkę oraz wody podano w OST D-08.05.02 „Ścieki klinkierowe”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania ścieku 

 Roboty moŜna wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu krawęŜników, składników betonu i piasku na 
podsypkę podano w OST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”, a transportu kostki w OST 
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś 
ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami 
(nawierzchniami) oś ścieku stanowi oś koryta pod  ławę. 

5.3. Wykonanie wykopu, ławy i ustawienie krawęŜników 

 Wykonanie wykopu pod ławę, ławy betonowej dla ścieku przykrawęŜnikowego i 
międzyjezdniowego oraz ustawienie krawęŜników na ławach powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową oraz postanowieniami OST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

5.4. Wykonanie ścieku z kostki kamiennej 

 Ogólne wymagania dotyczące układania kostki kamiennej podano w OST                   
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
 Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. JeŜeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosuje się ścieki 
przykrawęŜnikowe i międzyjezdniowe z 2 rzędów kostki kamiennej nieregularnej lub 
rzędowej, obniŜonych w stosunku do krawędzi nawierzchni o 1 do 2 cm. 
 Na ławie betonowej naleŜy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości 
zgodnej z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w OST D-05.03.01 
„Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
 Na wykonanej podsypce naleŜy ułoŜyć ściek z kostki nieregularnej lub rzędowej, z 
zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety ścieku. Szerokość spoin 
między poszczególnymi kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. UłoŜoną kostkę naleŜy 
ubić przy pomocy ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Kostki pęknięte naleŜy 
wymienić na całe. 
 Wypełnienie spoin naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi w OST             
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku z kostki kamiennej i przedstawić wyniki 
tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Badania kostki powinny być wykonane w zakresie i z częstotliwością wg OST       
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku z kostki 
kamiennej powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w 
przepisach  podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót naleŜy wykonywać badania i pomiary ścieku z kostki wg zakresu i 
z częstotliwością podaną w OST D-08.05.02 „Ścieki klinkierowe”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                 
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: 
− wykop pod ławę, 
− wykonana ława, 
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− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku z kostki kamiennej obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopu pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− pielęgnację betonu i ew. rozbiórkę szalunku, 
− wykonanie podsypki, ustawienie krawęŜników, 
− wypełnienie spoin, 
− ułoŜenie ścieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzędowej, z wypełnieniem spoin           

i pielęgnacją ścieku, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜników gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Norma 

PN-B-11100  Materiały kamienne. Kostka drogowa 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z brukowca. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
− ścieków z brukowca nieobrobionego od 16 do 20 cm, 
− ścieków z brukowca nieobrobionego od 13 do 17 cm. 
 Ścieki z brukowca mogą być stosowane jako ścieki terenowe do odwodnienia 
jezdni parkowych i osiedlowych oraz chodników w parkach i zieleni parkowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem, słuŜący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu 
do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Brukowiec 

 Brukowiec stosowany do wykonania ścieków powinien spełniać wymagania PN-
B-11104 [7]. 
 Brukowiec nieobrobiony - kamień narzutowy, powinien mieć naturalną część 
powierzchni moŜliwie płaską, którą moŜna wyodrębnić jako powierzchnię górną (czoło). 
 Brukowiec nieobrobiony, stosowany do wykonania ścieków, powinien być 
kamieniem trwałym, niezwietrzałym,  mieć strukturę moŜliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, 
bez pęknięć i Ŝył. 
 Do wykonania ścieków moŜna stosować brukowiec klasy I i II o wymiarach od 16 
do 20 cm i od 13 do 17 cm, o ile w dokumentacji projektowej i SST nie określono inaczej. 
 Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla brukowca klasy I i II podano w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla brukowca klasy I i II 

Lp. Właściwości Klasa Badania 
  I II według 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej 
niŜ 

 
160 

 
120 

 
PN-B-04110 [3] 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w 
cm, nie więcej niŜ 

0,20 0,40 PN-B-04111 [4] 

3 Wytrzymałość na uderzenie 
(zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej 
niŜ 

 
12 

 
8 

 
PN-B-04115 [5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w procentach, nie 
więcej niŜ 

0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na działanie mrozu nie bada się nie bada się PN-B-04102 [2] 

 
 Do obramowania układanego w ścieku brukowca naleŜy uŜyć kamieni o 
wysokości min. od 16 do 20 cm i długości min. od 25 do 30 cm. 
 Brukowiec naleŜy układać w pryzmy lub w stosy o wysokości nie przekraczającej 
1 m. 

2.3. Kliniec 

 Do zaklinowania szczelin naleŜy stosować kliniec wg PN-B-11112 [8]. 

2.4. Piasek 

 Piasek na podsypkę oraz do zamulenia wykonanej nawierzchni powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [9]. 
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 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową  powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06712 [6]. 

2.5. Cement 

 Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5 i odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

2.6. Woda 

 Woda do podsypki cementowo-piaskowej  powinna być „odmiany 1” i 
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z 
zastosowaniem: 
− ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, młotków brukarskich, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− zagęszczarek wibracyjnych do zagęszczania podsypki, 
− betoniarek do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

 Brukowiec moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. Sposób załadunku 
i rozładunku środków transportowych naleŜy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby 
nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 
 Kliniec i piasek moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
 Transport cementu powinien odbywać się według BN-88/6731-08 [12]. 



 
36 Ścieki D-08.05.00 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie koryta 

 Koryto pod ściek z brukowca powinno być wykonane o wymiarach zgodnych z 
dokumentacją projektową oraz w zgodności z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 

5.3. Wykonanie podsypki 

 JeŜeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej 
pod ułoŜenie ścieku z brukowca, to naleŜy ją wykonać z piasku odpowiadającego 
wymaganiom wg pkt 2.5. 
 Minimalna grubość podsypki po ubiciu kamieni powinna wynosić co najmniej        
2 cm licząc od spodu bruku. 
 W przypadku zastosowania podsypki cementowo-piaskowej, naleŜy ją zagęścić i 
wyprofilować w stanie wilgotnym - przy współczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 
0,35. Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

5.4. Wykonanie ścieku z brukowca 

 Ogólne wymagania dotyczące układania brukowca podano w OST D-05.02.02 
„Nawierzchnia z brukowca”. 
 Układanie bruku naleŜy rozpocząć od ustawienia kamieni oporowych, z 
wyprzedzeniem w stosunku do nawierzchni ścieku o co najmniej 10 m. Następnie naleŜy 
przystąpić do brukowania ścieku z zachowaniem przekroju poprzecznego i niwelety 
ścieku. KaŜdy kamień powinien być mocno wbity w podsypkę przez uderzenie młotkiem 
brukarskim. Kamienie powinny być ściśle dosunięte do siebie. 
 Spoiny poprzeczne w rzędzie sąsiednim powinny być przesunięte względem siebie 
o co najmniej 1/4 długości krawędzi czoła brukowca. 
 Pierwsze ubijanie wykonuje się bez wypełnienia spoin za pomocą uderzeń 
ubijakiem. Bruk zostaje lekko osadzony na 2 do 3 cm w podsypce. 
 Po pierwszym ubiciu szczeliny wypełnia się klińcem z polaniem wodą i 
przystępuje do drugiego ubijania. Drugie ubicie powinno zapewnić pełne osadzenie 
brukowca. 
 Trzecie ubijanie lub wałowanie zapewnia wyrównanie nawierzchni brukowej 
ścieku w przekroju poprzecznym i podłuŜnym. Po wykonaniu ostatecznego ubicia naleŜy 
bruk zasypać warstwą piasku grubości 2 cm i zamulić przy uŜyciu wody. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku z brukowca i przedstawić wyniki tych 
badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z brukowca powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.  Sprawdzenie wykonania koryta i podsypki 

 Sprawdzenie wykonania koryta i podsypki pod ściek z brukowca naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z OST D-08.05.05 „Ścieki z płyt chodnikowych”. 

6.3.2. Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ±2 cm na kaŜde     

100 m wykonanego ścieku, 
b) równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

kaŜde 100 m długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 2 cm pomiędzy 
powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach 
wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która moŜe się róŜnić od grubości 
projektowanej o ± 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z brukowca. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                 
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: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku z brukowca obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− wykonanie podsypki (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
− ustawienie kamieni oporowych, 
− ułoŜenie ścieku z brukowca wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin klińcem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie  wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie  wytrzymałości kamienia na 

uderzenie (zwięzłość) 
6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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7. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z płyt 
chodnikowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
− ścieków terenowych jednoskrzydłowych, 
− ścieków terenowych dwuskrzydłowych. 
 Ścieki terenowe mogą być stosowane do odwodnienia chodników oraz jezdni 
parkowych i zieleni osiedlowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem, słuŜący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu 
do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.2. ObrzeŜa betonowe 

 ObrzeŜe chodnikowe betonowe stosowane do obramowania ścieku i nawierzchni 
chodnika powinno odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/04 
[9]. O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do wykonania ścieku stosuje 
się obrzeŜe chodnikowe betonowe o wymiarach 8 x 30 x 75 cm. 

2.3. Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową  powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06712 [2]. 

2.4. Cement 

 Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5 i odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.5. Woda 

 Woda do podsypki cementowo-piaskowej  powinna być „odmiany 1” i 
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.6. Płyty chodnikowe 

 Kształt i wymiary ścieków z płyt chodnikowych powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
 O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moŜna wykonywać ścieki 
z płyt chodnikowych według kształtów i wymiarów określonych w „Katalogu szczegółów 
drogowych ulic, placów i parków miejskich - karty 2.11 i 2.12” [10]. 
 Do wykonania ścieku stosuje się płyty betonowe chodnikowe wg BN-80/6775-
03/01[7]  i BN-80/6775-03/03 [8], o wymiarach: 
− 35 x  35 x 5 cm, 
− 35 x 17,5 x 5 cm 
dla ścieków terenowych dwuskrzydłowych oraz płyty chodnikowe połówki o wymiarach          
25 x 50 x 7 cm do ścieków jednoskrzydłowych. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z 
zastosowaniem: 
− betoniarek do przygotowania zapraw i  podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport płyt chodnikowych i obrzeŜy powinien odpowiadać wymaganiom BN-
80/6775-03/01 [7]. 
 Piasek moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
 Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [6]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie koryta 

 Wykop koryta pod ustawienie obrzeŜa betonowego naleŜy wykonać o wymiarach 
zgodnych z dokumentacją projektową oraz w zgodności z PN-B-06050 [1]. 
 Koryto pod ułoŜenie ścieku z płyt chodnikowych powinno być wykonane zgodnie 
z wymaganiami określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa”. 

5.3. Wykonanie podsypki 

 Na przygotowanym podłoŜu naleŜy rozścielić podsypkę cementowo-piaskową o 
grubości 5 cm lub innej - zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Podsypka cementowo-piaskowa powinna być zagęszczona i wyprofilowana w 

stanie wilgotnym  przy współczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35. 
Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

5.4. Ustawienie obrzeŜy 

 Ustawienie obrzeŜy chodnikowych betonowych, jeŜeli jest przewidziane w 
dokumentacji projektowej dla wykonania ścieku jednoskrzydłowego, powinno być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w OST D-08.03.01 „Betonowe obrzeŜa chodnikowe”. 

5.5. Wykonanie ścieku z płyt chodnikowych 

 Kształt i wymiary ścieku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Na 
wykonanej podsypce naleŜy ułoŜyć płyty chodnikowe w dostosowaniu do projektowanej 
niwelety ścieku oraz w zgodności z wymaganiami zawartymi w OST D-08.02.01 
„Chodniki z płyt betonowych”. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to ściek jednoskrzydłowy 
zlokalizowany przy chodniku wykonuje się z dwóch płyt chodnikowych (połówek) o 
wymiarach 25 x 50 x 7 cm, a ściek dwuskrzydłowy w kształcie spłaszczonego rowu z 
dwóch płyt chodnikowych 35 x 35 x 5 cm i jednej połówki 35 x 17,5 x 5 cm ułoŜonej na 
dnie ścieku. 
 Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,8 cm. Spoiny po oczyszczeniu 
powinny być wypełnione zaprawą cementowo-piaskową na pełną grubość płyty. Zaprawa 
do wypełnienia spoin powinna być przygotowana zgodnie z PN-B-14501 [3]. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku z płyt chodnikowych  i przedstawić 
wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z płyt chodnikowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.  Kontrola wykonania koryta 

 Kontrola wykonania koryta pod ściek obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową w zakresie głębokości i ukształtowania w planie oraz 
zagęszczenie dna koryta w zgodności z pkt 5.2. 
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 Dopuszczalne odchyłki w stosunku do projektowanych wartości nie powinny 
przekroczyć: 
− głębokość koryta ± 2 cm, 
− ukształtowanie krawędzi zewnętrznej koryta równoległej do np. jezdni chodnika, nie 

więcej niŜ ± 2 cm na kaŜde 100 m długości ścieku. 

6.3.2. Kontrola podsypki 

 Wykonana podsypka moŜe posiadać dopuszczalne odchyłki od wartości 
projektowanych: 
− grubość warstwy ± 1 cm, 
− wielkość prześwitu pomiędzy 4 m łatą, przyłoŜoną równolegle do osi podłuŜnej ścieku 

a powierzchnię podsypki nie powinna przekraczać ± 1 cm. 
 

6.3.3. Kontrola ułoŜenia płyt chodnikowych w ścieku 

 Przy wykonywaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ±2 cm na kaŜde     

100 m wykonanego ścieku, 
b) równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

kaŜde 100 m długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 1 cm pomiędzy 
powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane 2 razy na kaŜde 100 m 
długości, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny. 

6.3.4. Kontrola ustawienia obrzeŜy 

 JeŜeli wykonanie ścieku obejmuje ustawienie obrzeŜy, to kontrola powinna być 
przeprowadzona zgodnie z ustaleniami pkt 6 OST D-08.03.01 „Betonowe obrzeŜa 
chodnikowe”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z płyt chodnikowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                 
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: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka cementowo-piaskowa. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku z płyt chodnikowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta,, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ew. ustawienie obrzeŜy betonowych, 
− ułoŜenie płyt chodnikowych z wypełnieniem spoin, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg , ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
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wymagania i badania 

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg , ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 
chodnikowe 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg , ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 

10.2. Inne dokumenty 

10. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987. 


