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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY 
 
SST 1.1.1. - Zewnętrzne roboty izolacyjne przeciwwilgociowe 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
architektoniczno - budowlanym podczas prowadzenia prac ziemnych przy wykonaniu izolacji 
przeciwwilgociowych ścian fundamentowych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 
wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac ziemnych  przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1 Wykop płytki - wykop ,którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
1.4.2 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
1.4.3 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
1.4.4 Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych  
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STT i poleceniami Inspektora.  
 
 
2. Materiały. 
Ściany fundamentowe odkopać i zaizolować przeciwwilgociowo np.: Superflex lub inne równoważne. 
Uwaga: zachować ostrożność przy odkopywaniu, nie uszkodzić istniejącego drenażu. Izolacje ścian 
fundamentowych wykonywać w technologii Schomburg AQUAFIN na powłoce gruntującej. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową grunt niespoisty. 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
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dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
zaprawa uszczelniająca hydroizolacyjna powłokowa 
Instrukcja techniczna 
Właściwo ści: 
• Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca; 
• Do aplikacji na wszystkich nośnych, zwykle spotykanych w budownictwie podłożach; 
• Wiążąca hydraulicznie; 
• Ekologiczna; 
• Łatwa w stosowaniu; 
• Może być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem; 
• Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podłoży; 
• Dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie; 
• Nie przepuszcza wody do 0,8 MPa; 
• Odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe; 
• Może być pokrywana wyłożeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejów elastycznych; 
• O szybkiej odporności na opady atmosferyczne; 
 
Zastosowanie: 
Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych w starym i nowym budownictwie przeciwko wodzie 
gruntowej i wodzie naporowej), uszczelnienie poziome w murach, uszczelnienie wewnętrzne przeciwko 
wilgoci wnikającej z zewnątrz (typu wannowego). Uszczelnienie stropów garaży podziemnych, 
zbiorników wody, ścieków i nieczystości, budowli hydrotechnicznych, kanałów; uszczelniania 
betonowych nieocieplonych dachów, narażonych na oddziaływanie atmosferyczne lub dachów 
zielonych, uszczelnienie pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o 
umiarkowanym i dużym obciążeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz w basenach kąpielowych. 
 
Podło że: 
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, 
kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw zmniejszających przywieranie. Za odpowiednie 
podłoże uważa się beton, jastrychy, mineralne i asfaltowe, tynki cementowe i cementowowapienne, 
płyty gipsowo-kartonowe i włókienno-gipsowe oraz dobrze wyspoinowane mury. Podłoża 
gruboziarniste, np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe należy wyszpachlować. 
Mineralne podłoża należy zmoczyć tak, aby w trakcie nanoszenia powierzchnie były matowo-wilgotne. 
Silnie chłonne podłoża, jak też beton komórkowy i podłoża zawierające gips, należy zagruntować. 
 
Zasady BHP: 
Jeśli składnik zawiera cement (odczyn silnie alkaliczny) i reaguje z wilgocią, dlatego też należy: 
• chronić skórę i oczy, 
• przy podrażnieniach dokładnie płukać wodą, 
• przy zapruszeniu oczu udać się do okulisty. 
Produkt charakteryzuje niska zawartość chrominów. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu technicznego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny 
być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora. Wykonawca ma 
obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich 
konfrontacji z dokumentacją techniczną. 
 
 
5.3. Wykonanie wykopów. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, 
aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót 
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budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Zaleca się wykonywanie wykopów 
szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2.0 m, a koparką do 4.0 m. W czasie 
wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie 
wykopów na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić o tym konserwatora 
zabytków oraz Inspektora, a roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. Jeżeli na terenie 
robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji 
technicznej ( instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy 
lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze 
prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad 
tymi urządzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia 
fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia 
na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), 
roboty ziemne należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem 
autorskim odpowiednich zabezpieczeń. 
 
5.4. Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, sposobu 
ich wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości 
zabezpieczenia ścian wykopów. W wykopie należy uwzględnić w szerokości dna dodatkowo wymiary 
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem 
ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie 
mniej niż 0.60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m. 
 
5.5. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w 
porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o 
grubości co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być usunięta bezpośrednio przed betonowaniem 
fundamentu lub korka betonowego. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu 
przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie 
korka betonowego. 
 
5.6. Tolerancje wykonania wykopów 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 15 cm, z uwzględnieniem zaleceń 
podanych powyżej. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien być 
wykonany z tolerancją ± 2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 
 
5.7. BHP i ochrona środowiska 
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie 
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
a) używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
b) zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
c) wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi stateczność gruntu pod 
wodą, 
d) pozostawić pas terenu co najmniej 0.5 m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno składować 
ziemi pochodzącej z wykopu, 
e) środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0 m od krawędzi skarpy 
wykopu, 
f) rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5 m dla 
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
g) sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i 
wykopów. 
Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu 
wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 
a) głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być 
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika  koparki, 
b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania 
nierówności, 
c) zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
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d) rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
e) robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 
 
5.8. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych z danymi według Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową. 
 
5.9. Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich 
dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń 
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, 
niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt niespoisty, nie 
zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub 
innych materiałów). 
 
5.10. Zagęszczanie gruntu nasypowego 
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych 
warstw winna wynosić: 
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m, 
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zależności od ich masy i wysokości spadania, 
przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik 
zagęszczenia powinien być > 1.00. Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być 
zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0.8 optymalnej grunt należy 
polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1.25 optymalnej grunt należy przesuszyć. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:  
a) rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
b) warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 
c) prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
5.11. Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 
a) 0.002 - dla spadków terenu, 
b) 0.0005 - dla spadków rowów odwadniających, 
c) 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40*40 m, + 2 cm - dla rzędnych dna wykopu pod 
fundamenty, 
d) 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1.5 m, 
e) 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1.5 m. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze. 
Przy wykonywaniu i odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie wykonanych wykopów, 
c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypów, 
d) sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 
Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego robót. W czasie 
odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie 
niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót częściowych i 
ostatecznych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 
 
6.2. Tolerancja wykonania wykopów. 
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 Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 15 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
ustaleń projektu wynoszą: 
- 0,002 dla spadków terenu, 
- ± 4 cm dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
- + 2 cm dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
- 15 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m, 
- 5 cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < 1,5 m. 
 
 
7. Podstawa płatno ści. 
Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-B-06050. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności z 
normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
8. Normy zwi ązane 

1. PN- B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.\ 
2. PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4. PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 
odbiorze. 
5. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-B-04492 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności 
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
8. PN-EN 13967: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych - Definicje i właściwości 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY 
 
 SST 1.1.2. - Nawierzchnia z kostki betonowej, obrz eża i kraw ężniki betonowe  
(CPV-45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni) 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
robót z kostki betonowej oraz obrzeży i krawężników betonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dostosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 
wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót z kostki betonowej oraz obrzeży i krawężników betonowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Obrzeża betonowe -  prefabrykowane belki betonowe ograniczające tereny zielone od chodników 
dla pieszych. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
 
UWAGA: 
W przypadku układania nawierzchni chodników w sąsiedztwie systemów korzeniowych istniejących 
drzew należy stosować w podbudowie wyłącznie warstwy przepuszczalne, tzn. podsypkę piaskową 
zagęszczoną bez dodatku cementu. Jako sąsiedztwo systemu korzeniowego należy traktować obszar o 
średnicy równej średnicy korony drzewa w rzucie powiększonej o 2,0 m. 
Szczegółową konstrukcję nawierzchni chodników pokazano w projekcie na rysunkach z przekrojami 
konstrukcyjnymi. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- płyty betonowe posadzkowe na nawierzchnie tarasów, 
- stopnice betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
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- materiały do wykonania ławy. 
 
2.2. Płyty betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03. 
 
2.3. Płyty betonowe - wymagania techniczne 
 2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy PN. 
 
 2.4.2. Składowanie 
Płyty betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Płyty betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 
szerokość płyty. 
 
 2.4.3. Beton i jego składniki 
Do produkcji płyt należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.  
- nasiąkliwością, poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki cementowo – piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 
5 cm. Podsypka powinna być, zagęszczona i wyprofilowana. 
Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1;2002. 
 
2.5. Betonowa kostka brukowa 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. Struktura wyrobu powinna być 
zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 3 mm dla kostek o grubości 80 
mm. 

Do wykonania nawierzchni ciągów stosuje się betonową kostkę brukową o gr. 60 mm. Kostki o takiej 
grubości są produkowane w kraju. 
 
Kolor kostki na – wg dokumentacji. 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

L.p. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej 

− średnia z sześciu kostek 

− najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-
06250  

-pęknięcia próbki 

-strata masy, % nie więcej niż 

-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, % nie więcej niż 

 

brak 

5 

 

20 
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4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej 
niż 

4 

 

2.6. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy  
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701:1997. 
 Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-067121:97/. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
 Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
Betonowa kostka brukowa do nawierzchni zewnętrznych powinna mieć aprobatę techniczną wydaną 
przez Instytut Dróg i Mostów i certyfikat (lub deklarację) zgodności z AT (ponieważ nie ma PN na 
betonową kostkę brukową) 
Wykonawstwo robót musi być realizowane zgodnie z projektem technicznym i projektem wykonywania 
robót. Zakres prac uwzględnia całość procesów technologicznych, obejmujących wszystkie czynności 
podstawowe i pomocnicze oraz nakłady pracy sprzętu i jednostek transportu technologicznego, 
niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów i robót, realizowanych w przeciętnych 
warunkach organizacyjnych budowy. 
 Aby uzyskać zamierzony efekt, trzeba wiedzieć o kilku zasadach. Ich przestrzeganie zapewni 
prawidłowe zachowanie kostki w trakcie użytkowania. 

Zasada pierwsza 
Najpierw należy usunąć niezagęszczoną, nienośną warstwę gruntu od 30 do 50 cm oraz dokładnie 
oczyścić ją z korzeni rosnących tam roślin. Następnie podłoże trzeba ukształtować i zagęścić (ubić) 
walcem lub płytą wibracyjną, z zachowaniem spadku 3 - 4 %  w kierunku poprzecznym oraz 0,5 % w 
kierunku wzdłużnym. 

Zasada druga 
Wykonujemy właściwy rodzaj podbudowy o grubości odpowiedniej do przewidywanego obciążenia. 
Spełnia ona funkcję nośna i filtracyjną, a także zabezpiecza przed mrozem. Warstwa ta może być 
utworzona z tłucznia (najlepsze rozwiązanie), żwiru, grysu bądź żużla wielkopiecowego - o frakcji ziaren 
do 35 mm. Należy ubić ją do twardości, klinując w przypadku zastosowania tłucznia jej powierzchnię 
drobniejszym kruszywem. Jeżeli przewidujemy ruch pojazdów mechanicznych, podbudowa powinna 
mieć grubość od 25 - 40 cm (zależnie od ciężaru pojazdów). W pozostałych przypadkach wystarczy 
grubość 15 cm. 

Zasada trzecia 
Wykonanie podsypki (warstwy wyrównawczej) z piasku (najlepiej płukanego) lub mieszanki piaskowo - 
żwirowej o frakcji ziaren do 2 mm. Mieszanka piasku i cementu nie jest godna polecenia. Piasek 
wyrównujemy łatą tak, aby uzyskać grubość warstwy od 3 do 5 cm. Warstwy tej nie ubijamy. 
Zagęszczenie nastąpi dopiero po ułożeniu kostki.  

Zasada czwarta 
Ułożenie kostki o odpowiedniej grubości zależnie od późniejszego zastosowania układanej powierzchni. 
Zacząć powinno się zasadniczo od czoła, tzn. znajdując się na nawierzchni już ułożonej tak, że nie 
niszczy się przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo ważne jest zachowywanie szczelin (spoin, fug) 
miedzy kostkami o szerokości ok. 3 mm. Ułatwiają to specjalne wypustki dystansowe znajdujące się na 
bocznych ścianach kostek. Ewentualne docinanie kostek przeprowadza się na gilotynach lub piłą 
diamentową. 
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- grubość kostki 6 cm - jeżeli przewidujemy tylko ruch pieszy i ruch pojazdów niemechanicznych 
oraz mało intensywny ruch samochodów do 3,5 tony. 
- grubość kostki 8 cm - jeżeli przewidujemy intensywny ruch samochodów osobowych, ciężarowych 
i innych ciężkich pojazdów. 
- grubość kostki 10 cm - do największych i najbardziej intensywnych obciążeń np. na placach 
przemysłowych. 

 Zasada piąta 
Po ułożeniu kostki, spoiny wypełniamy piaskiem (takim samym, jak do podsypki), np. przy pomocy 
szczotki. Następnie całą nawierzchnię zagęszczamy (ubijamy) wibratorem płytowym. W razie 
konieczności uzupełniamy piasek w szczelinach.  
Przyjęto, że maksymalna prędkość z jaką mogą się poruszać pojazdy po tego typu nawierzchni, ze 
względu na zjawisko jej polerowania, nie może przekraczać 70 km/h. Dodatkową zaletą nawierzchni z 
kostek brukowych jest ułatwiony odpływ wód opadowych z ich powierzchni poprzez spoiny i podsypkę. 
W wypadku zniszczenia bądź uszkodzenia nawierzchni można ją łatwo naprawić. Utrzymanie i koszty 
napraw są niskie w porównaniu z renowacją innych nawierzchni. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
- narzędzi brukarskich. 
Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki 
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenia składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
 
4. Transport. 
4.1. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Krawężniki 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. Wykonywanie robót. 
 
5.1. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
5.2. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony 
w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.3. Ustawienie krawężników betonowych 
 5.3.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
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 5.3.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 5.3.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Krawężnik 
należy tak ustawić żeby na zakończeniu linii robót wbudować płynnie zejściem do poziomu jezdni. 
 
5.4. Koryto  
Koryto wykonane w podłożu pod nawierzchnię z kostki betonowej powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.5. Podłoże 
Podłoże pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowić będzie warstwa podbudowy z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 
5.6. Podsypka pod nawierzchnię z kostki betonowej 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki cementowo – piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 
5 cm. Podsypka powinna być, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.7. Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do 
użytkowania. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 
2.  
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6.3. Badania w czasie robót 
 6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
 6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny 
górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 
wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 
m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie 
w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od 
projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
 6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 
 

6.4. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada Aprobatę Techniczną. 
 
     6.5. Badania w czasie robót 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w 
zakresie wymagań podanych w pkt. 2.1.4 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor zleci Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań 
wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności i nasiąkliwości betonu brukowej kostki betonowej 
 

6.6. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta: 
–o szerokości do 3 m:  ± 1 cm, 
–o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

      -o szerokości koryta:             ± 5 cm 
 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją. 
 

6.7. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją: 

–pomierzenie szerokości spoin, 
–sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
–sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin,  
–sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 
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6.8. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
 

Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego  dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
7. Odbiór robót. 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
podlega: 

–wykonane koryto, 
–wykonana warstwa odcinająca, 
–wykonana podbudowa, 
–wykonana podsypka. 

 
8.2.1. Badania odbiorcze dla nawierzchni z kostki betonowej. 
Prawidłowo ułożona nawierzchnia z kostki betonowej powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez 
wybrzuszeń, występów i szpar większych niż spoiny między kostkami. Idąc po takiej nawierzchni nie 
powinno się wyczuwać różnic wysokości na łączeniach. poszczególnych kostek. Bardzo ważne jest tzw. 
„klinowanie się kostek” – czyli stykanie kostek sąsiadujących jak największą ilością ścian bocznych. Im 
więcej takich ścian stykowych, tym nawierzchnia jest bardziej odporna na działania sił poziomych. Siły 
takie powstają w wyniku hamowania, ruszania czy zakręcania pojazdów mechanicznych na nawierzchni 
płaskiej oraz przy każdym większym obciążeniu na nawierzchni pochyłej. W takich przypadkach, aby 
zabezpieczyć się przed rozsuwaniem kostek, należy wybierać, tzw. kształty klinujące się. Błędem 
wykonawczym popełnianym przy typowych zastosowaniach kostki, najczęściej spotykamy się ze zbyt 
ciasnym jej układaniem oraz z wadliwym wykonaniem spadków nawierzchni. Zagrożenie zbytniego 
przylegania krawędzi bocznych kostki "usunęli" wytwórcy formując elementy z odsadzkami 
dystansowymi. 
 
8.  Normy zwi ązane. 
 
1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 
6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża chodnikowe. 
7. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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9. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
11. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne. 
12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
15. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
16. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego 
kawałkowego. 
 


