
D.08.01.01.  
KRAW ĘśNIKI BETONOWE  

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜ-
ników betonowych w ramach realizacji zadania: „Budowa dróg w osiedlu Jeziorna I w 
Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mają-
ce na celu wykonanie, kontrolę i odbiór krawęŜników betonowych 20x30x100 na ławie beto-
nowej z oporem. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla 
pieszych od jezdni 

1.4.3. Ława – warstwa nośna słuŜąca do umocnienia krawęŜnika oraz przenosząca obciąŜenie 
krawęŜnika na grunt. 

1.4.4. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu lub ławie. 

1.4.5  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne”. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

− organizacji robót budowlanych; 
− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
− ochrony środowiska; 
− warunków bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
− warunków organizacji ruchu; 
− zabezpieczenia chodników i jezdni 

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 



2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez InŜyniera. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpo-
częciem robót nie później niŜ 3 tygodnie. Do kaŜdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału 
(krawęŜników, betonu na ławę, cementu, piasku) dołączony powinien być dokument potwier-
dzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby (krawęŜ-
niki) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 

2.2. KrawęŜniki betonowe 

Do wykonania robót naleŜy uŜyć krawęŜnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatun-
ku 1. KrawęŜniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

– klasa nie niŜsza niŜ B30, 
– nasiąkliwość nie większa niŜ 4%, 
– mrozoodporność nie niŜsza niŜ F 150, 
– ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niŜ 3 mm. 
– nośność minimum 31,6 kN 
Powierzchnie krawęŜników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny 
być jednorodne, struktura zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

– dla wysokości ± 3 mm, 
– dla szerokości i długości ± 8 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach ele-
mentu. 

Pomiarów naleŜy dokonywać zgodnie z PN-B-10021. 
W razie wystąpienia wątpliwości InŜynier moŜe zmienić sposób pobierania próbek lub po-

szerzyć zakres kontroli krawęŜników o inny rodzaj badań. 

2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 

NaleŜy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku na-

turalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 
- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z 

piasku wg PN-B-06711. 
- masa zalewowa do wypełnienia szczelin wg BN-6771-04 

2.5. Materiały do posadowienia krawęŜników 

KrawęŜniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projekto-
wej. Ława wykonana z betonu klasy B10 według PN-B-06250. Do wykonywania betonu nale-
Ŝy uŜyć: 

- cementu portlandzkiego klasy 32,5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-
EN 197-1, 

- kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzą-
cego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazy-
wała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody, 

- wody wg PN-B-32250, 
- moŜna uŜyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i po-

siadających aprobatę techniczną IBDiM, 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 



KrawęŜniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 
podłoŜu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na pale-
tach transportowych. 

Cement moŜna przechowywać nie dłuŜej niŜ 3 miesiące. Przechowywanie i transport ce-
mentu wg BN-88/6731-08. 

Kruszywa naleŜy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach za-
bezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róŜnych rodzajów i frakcji. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” 

3.1. Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

3.2. Do wytwarzania betonu na ławy: 

- wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposaŜona w urządzenia 
do wagowego dozowania składników, 

- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” 

KrawęŜniki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez be-
ton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powin-
ny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. NaleŜy je układać na pod-
kładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłuŜnej środka transportowe-
go. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w cza-
sie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na pale-
cie transportowej. W przypadku przewoŜenia luzem naleŜy oznaczać w sposób trwały, co 50 
sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej: 

- oznaczenie (określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 
Wyprodukowaną mieszankę betonową naleŜy dostarczać na budowę w warunkach zabez-

pieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Transport cementu wg. BN-88/6731-08. 
Pozostałe materiały wg STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5. Wykonanie Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wyko-
nywane roboty. 

5.1. Ława betonowa 

Ławę betonową z oporem naleŜy wykonać w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie na-

leŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu B10, przy czym naleŜy stosować minimum, 
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4. 



Ława betonowa nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poni-
Ŝej 2°C oraz wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po 
rozłoŜeniu mieszanki naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się 
po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po za-
gęszczeniu beton naleŜy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację naleŜy rozpo-
cząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilŜanie wodą w ciągu dnia w czasie, co 
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 

5.2. Ustawienie krawęŜników 

Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

Przy układaniu krawęŜników na łukach naleŜy stosować krawęŜniki o długości 50 cm. 
Światło krawęŜnika od strony jezdni powinno wynosić 12 cm, a przy przejściach dla pie-

szych 2 cm. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny naleŜy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zapra-
wą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. 

Szczeliny dylatacyjne naleŜy zalewać masą zalewową po ich uprzednim starannym oczysz-
czeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 

6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów prze-
znaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynie-
rowi do akceptacji. 

NaleŜy sprawdzić: 
a) krawęŜniki betonowe: 

- kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 
- Aprobaty Techniczne, 
- w wątpliwych przypadkach naleŜy przedstawić komplet badań laboratoryjnych prze-

prowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiałów. 
b) materiały do posadowienia krawęŜników, podsypek i wypełnienia spoin: 

- wytrzymałość na ściskanie betonu B10 zgodnie z PN-B-06250 - średnio co drugą par-
tię betonu rozumianą jako ilość betonu zuŜytą w ciągu jednej działki dziennej i w 
przypadkach wątpliwych, 

- konsystencję betonu - przy kaŜdym załadunku, 
- właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji 

producenta z wymaganiami odpowiednich norm, 
- masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z wy-

maganiami, 
- piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-

B-06714/12), zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanie-
czyszczeń organicznych (PN-B-06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla 
partii nie większej niŜ 1500 Mg i kaŜdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 

- wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 
i 3 dla R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość po-
winna wynosić min. R7≥10 MPa, R28 ≥ 14MPa 

c) krawęŜniki kamienne Inspektor moŜe dopuścić do wbudowania na postawie Deklaracji 



Zgodności Producenta 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej 

NaleŜy sprawdzić, co 20 mb: 
a) zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacją Projektową; do-

puszczalne odchyłki niwelety ławy ± 1 cm na kaŜde 100mb, 
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moŜe przekraczać ± 1 cm na kaŜde 

100 mb, 
c) wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki: 

- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej. 

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekra-
czać 1 cm na kaŜde 100 mb 

6.2.2. Kontrola ułoŜenia krawęŜników 

NaleŜy sprawdzić, co 20 mb: 
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawęŜników z Dokumentacją Projektową, do-

puszczalne odchyłki niwelety ± 1 cm na kaŜde 100 mb, 
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na kaŜde 100 mb, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą 

przekraczać 0,5 cm na kaŜde 100mb. 

6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin 

Zaprawę do wypełnienia spoin naleŜy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu ro-
bót i w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie 
mniej niŜ 30 MPa. 

Szerokość i dokładność wypełnienia spoin naleŜy skontrolować na kaŜdych 10 metrach 
ustawionego krawęŜnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć 
szerokość ok. 5 mm. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr (m) ustawionego krawęŜnika betonowego na ławie be-
tonowej z oporem. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaga-

niami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

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 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano zgodnie z wymaganiami STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa ustawienia jednego metra (m) krawęŜnika uwzględnia: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- wykonanie wykopu pod ławę, 
- wykonanie szalunku pod ławę betonową, 
- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B 10 
- przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubości 5 cm 

po zagęszczeniu, 
- ustawienie krawęŜników w pionie, 
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin, 
- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika i ubicie, 
- oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza pas drogowy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineral-

nych. 
8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-

nych. 
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
11. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki. 
12. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego uŜytku. 
13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
14. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
15. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
 
16. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk    

tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
17. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 



tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspólne 
wymagania i badania. 

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 


