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Obramowania i opaski
Warunki techniczne wykonania i odbioru
Grupo katalogowo

1,1, Przedmlot normy, Przedmlotem normy są warunkl techniczne wykonanla i odbioru obramowań i
opasek.
1. 2,

Określenia

07 06

BN-6';8933-02 Drogi samocbodowe . Podbudowa z kruszy.a stabill zowanego mechanioznie
2,1,

WAteriały

2,1,1, Piasek użyty do wykonania warstwy uusą
podsypki lub waratwy wyrównawozej powi-

ozaj~oeJ,

t, 2, i, Obr_owanie - obudowa
chni jezdni .

1.2,2, Opaska Jezdn10wa j ezdni.

krawędzi

nawierz-

rodzaj

obra.owanla

i,2.3. Opaska chodnikowa - rodzaj
chodnika lub krawężnika ulicznego.

obramowania

1, 3, Zakres stosow&li a

i

obram ow ań

opa8e~

1,3,1. Obr_owan!e stosuje eię do zabezpie ozenia booznych krawędZi nawierzchni Jezdni ,
1, 3 , 2. Opaski Jezdniowe stosuje się 110 obraao_
nia nawierzchni jezdni i do optycznego prowadzeni a ruoh u dro gowego,

nien odpOWiadać wymaganiom PN-79IB-06711 jak dla
piasku zwykłego z ~. że piasek użyty na podsypkę może zawierać domieszkę części
gliniastyoh w
ilości nie przekraczającej 5%.
2, l, 2. Żwir na podsyp'" oeaenl.owo-żwirową i p:laos." do za"pra'!l oementowo-piaskoweJ należy StoliO-

wa? zgodnie z wymaganiami PN-79IB-06711 i
6774-0} •

BN-66/

2,1,3. podsypk, oeaentowo-żwirową i zapraw, oeaentowo-piaskowg należy praycotowywaó .codoi. z
wymaganlami PN-75/B-06250,
2.1.'. Żwir UŻyty do betonów powinlen
wymagan10m BN-66/677'-Ol,

odpowia-

dać

i ,3,:$, Opa ski chodni ko"e stosuje

się

jako

ob-

ramowan ia· zabezpie c zaJ ąoe chodn i ki.

1,4. Noray
PN- 75/B-06250

związane

Bet on

zw yk ł y

PN-79IB-06711 Kr us zywa mi ner al oe , Plaski do
praw budowlanyoh
PN-60/B·l 1100
"'N-80/B-30000

z a-

Ma ~ e r i a ł y

karu ienne . Kostka drogow a
Cement portl a ndzki
~-75/~- 046 3 0
Wod a uo c el ów burto wla nyoh. Wy~ ~a
nia i bad;.> nia

BN-77/674i- 02 Kl inkie r drog owy
DN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzohni
drogowych 1 ~le j owych. Żwir 1 poep6 łk a
BN-7 4/677 '-02 Kruszywo min e r a l' H~. ltruszywo ka•lIienne ł amane do nawier z- chn :t dr ogowy ch 1 koleJowy ch
BN-72/8932-01 Budowle drogowe ~" kolejowe . Roboty
zleane

2,1. S, Ceaent portlandzk i 350 UŻyty do zapra',y
dla wypeł n ie nia spoin oraa oe_nt 250 stosowany do
wykonania podbudowy i podsypki powinny odpowiadać
wy~ganl ~ m PN-80/B- 30000,

2.1,6. Woda do betonów i zapraw powinna
WYNga nioll PN-75/C-04,630.

odpo-

wiadać

2.1 . 7, Tłuoz.ń kamienny do wykonania podbudowy
l-od obralllowanla 1 opaaki jezdniowe powinien wykazYW&Ó wytrzy. . łość miniawa .00 kG/~2 1 odpowiadać warunkom BN-74/6774-02,
Tłuozeń oeglany do podbudowy przy
wy"onywaniu
obramowań, opasek Jezdnlow)'oh lub opaaek
ohodni kowych powinien być czy.ty i nie awietraał)' •
2.i.8. Xlinieo do zaklinOwania podbudowy lab n&wierzchni obraaowa~ 1 opas.k powinien b)'ć wykona11)' z _teriał6w kamiennych
takiej s_ej wytra)'-

°

Millisterstwo Gospodarki Kom unal nej
Ustonowiona przez Ministra Gospodorki Komunalnei dnia 3 grudnia 1964 r.
jako normo obow iązu j ąco w zakresie wykonywania robót od dnia 1 patdxiernika 1965 r.
(Mon. Pol. nr 5/1965 poz. 17)
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2

małości,

jaka wymagana jest dla mater1ałów
tyoh do produkoji tłuoznia i brukowoa.

u~y

2.i.9. Materiały do wykonania nawierzohni obraopasek jezdniowyob i opasek , chodnikowych
powinny odpowiadać następującym warunkom:
aj brukowieo z kamienia narzutowego lub łamane
go, jak równlet brukowiec Obrobiony powinlen byó
wyproaukowany ze skał o średniej wytrzymałośoi
kostkowej powytej iOoo kG/c. 2 ; wymiary i ' kształt
brukowca powinny OdpOWiadać warunkom stawi&Q7m
materiałom utytym do
wykonywania analog icznyCb
nawierzchni;
bJ kostka kamienna powinna Odpowiadać warunkom
PN-60/B-11l00;
ej klinkier drogowy może być II gatunku wg
BN-77/674i-02.
mowań,

2.2. Koryto
2.2.i, Sposób wykonania. Koryto dla wbudowania
obramowania, opaski jezdniowej lub opaski cbodnikowej powinno by ć wykonane w sposób zapewniająoy
wspótpracę z konstrukoją istniejącej
nawierzcbni
jezdni lub chodnika.
Dno koryta nalety wykonać z zachowaniem wymaganyoh pochyleń i naletycie zagęścić,
Stopie ń zagęszczenia dna koryta powinien być Irgoclny z wymaganiami BN-72/8932-0i.
2.2,2. Dopuszczalne Odchylenia
zewn4;trznej, równoległej do osi podłużnej jezdni lub cbodnika, w planie ±2 cm katde
iOO m dłu g o ści,
bl w głęb Ok o śc i wykopu ±2 cm w stosunku do przewidzianej w projekcie.
aj krawędzi

2,3. Warstwa Odsączająca powinna odpowiadać nawarunkom:
aj do wykonania należy stosować żwiry lub piaski,
b) grubość warstwy odsączającej powinna być taka, jaką zastosowano przy budowie nawierzobni jezdni lub chodnika,
oj Odchylenia od przewidzianej w projekoie szerokości nie powinny przekraczać ±2 cm,
d J pochylenie podłutne sprawdzane przez przyk~
danie trzymetrowej łaty nie powinno wykazywAĆ
większego prze~witu nit 1 cm,
ej grubOŚĆ warstwy nie powinna wykazywać , w stosunku do przewidzianej w projekcie większyoh róż
nio nU ±1 om,
fJ zagęszczenie powinno być zgodne z wymaganiami BN-72/8932-01.
stępującym

2.'. POdbudowa pod obramowania. opaski jezdniowe i opaski ohodnikowe
2.4,1.

podbudowy nie powinna wykazy±2 cm w stosunku do
przewidzianej w projekoie.

Szerokość

wać większych odohyleń niż
szeroko ści

2,4.2. Grubość podbudO!l powinna wykazywAĆ odohylenia w stoaunku do przewidzianej w projekoie
przy zastosowaniu I
al , tłuoznia kamiennego lub oeglanego,
twiru ±i,5 CD,
go

b) brukowca z kamienia narzuto.eco
±2,O cm,
c) betonu twirowego lub

*ułla

lub

tłuczniowego

1

łaaane

ti,O

cm.

2.'t3. Górna powierzohnia podbud0!l powinna byó
r6wna; dopuszozalny prześwit pomiędzy prsyło~oD4
równolegle do -osi podłużnej trzymetrow~ łat~ a
górną powierzchnią nie mote przekraczać
±2 óa.

Podbudow, z tłucznia
2.'.'. Sposób wykonania.
kamiennego i oeglanego oraz ze twiru, żużla i betonu nalety wykonywa6 warstwami o grubośoi iO a..
Zagęszczeni e podbudowy z tłuoznia powinno byó wykonane zgod~ie z wymaganiami BN-64/8933-02.
2.4.5. Beton na podbudow, 'powinien by6 przygotowany zgodnie z wymaganiami PN-?S/B-06250.
2.5. Warstwa wYrówna.ozarozścielona na podbupowinna odpowiadać następująoy. warunko.,
aj grubość warstwy rozśoieloneJ powinna wynoei6
przy zastosowaniu
- piasku lub twi ru 5 cm,
- mieszaniny oementu ze twirkiem 3 + 5 cm,
w zaletności od stopnia równości podbudowy, przy
ozym gruboś6 rozścielonej
warstwy wyrównawczej
cementowo-twlrowej po zag ęszoze ni u
nie powinna
być mniejsza niż 2 cm,
b) zagęszozAnie powinno być zgodne z wymaganiami PN-7S/B-06250.
2,6. POdsypka

~

Pod na2,6.i. Podsypka ze - żwiru lub piasku,
wierzohnie brukowoowe obramowań, opasek Jezdniowyoh i opasek ohOdnikowyoh powinna być stosowana
podsypka ze żwiru i piasku.
2. 6. 2. Grubo ś ć podsypki z 'piasku lub żwiru po'winna wynosić 8 ~ 12 cm po zagęszczeniu.
Opaski cho dn ikowe z bruko1!ca o wysokości 10 -!- 12
cm, z kostki kamiennej 7 ~ 9 cm i 3 + 1 om należy
ukł adać na podypce 5 ~ 8 ~m po zagęszczeniU.
2.6.3. Dopuszozalne odcby'lenia od prz."idzianej
w proJekoie grUbośc i podsypki mogą wynosi6 ±1 om.
2,6,4, Górna powierzchnia wbudowanej podsypki
prz~6witu pomi,d.,
powinna by ć równa.
Wielkoś6
przyło toną równolegle do osi podłużnej trzymetro-·
-ą łatą a pO. ierz cbn ią podsypki nie powinna przeI
kraczać ±i cm .
\ _ 2.7. Nawie rzohnia ob ramowań . opasek Jezdniowyoh
i opasek chodnikowYoh
2,7,i. Sposób wykonania

obram~wańr

Obramowania

należy wykonywać:

a) z jednego

rzędu

klinkieru (rys. i)

ułożonego

81-64/9321-01

na r~b najwiokazy.
jezdni,

wymiarem

prostopadle

b) z dwóch rzOdów kostki kamiennej
nej (\ wymiarach ~ -+ 11 cm,
płyt

c) z

do oai

nieregular-

kaaienno-betonowych, kwadratoWych,

d) z bru~woa obrobionego o wyaokości i6~20 ca.
Obramowania w zaletności od apoaobu
wykonania
nawierzchni betonowych należy układAĆ na
ławach
betonowych lub na przygotowanej podbudowie, na,
pOdsypce cementowo-żwirowej, z wyjątkiem obramowań z brukowca, które układa aię na pOdsypce żwi
rowej.
Obramowania z brukowca mog~ być układane bez
podbudowy.
2.7.1.i.
25

Szeroko ś ć

2.7.i,2,

Grubość

kraozać

nosić

obramowań

nie powinna

prze-

CIII.

średnio

podsypki żwirowej powinna
iO cm po zagęszczeniu.

wy-

2.7.i.3. Grubo ś ć
podsypki cementowo-żwirowej
od grubości nawierzchni jezdni, przy czy.
nie powinna być DlDiejsza niż 2 cm oraz nie powinna przekraczać 5 om po zagęszczeniu.
zależy

2.7.2, Opaski jezdniowe
2.7.2.i. Spos6b wykonania opaaek jezdniowycb.opaski jezdniowe do poSZerzenia jezdni wykonuje
siO zgodnie z wymaganiami konatrukoyjnymi, jakie
obo"iązuj~ przy budowie nawierzcbni, ze SZCZelólnym uwzględnieniem wymagań szorstkości.
2.7.2.2. Nawierzchnie opasek . jeZdniowych
wykonane Jako:

mOI~

być

a) bruki z kalllienia
13 ~ 17 CIII,

łamanego

lub narzutowego

o

wyaokości

b) bruki z brukowca

obrobionego

o

wymiarach

16 .;. 20 cm,

o) bruki z klinkieru drogowego II gatunku ,o wymiarach 22 X 10 X 8 o.,
d) bruki z płyt kamienno-betonowych o wymiarach
30 X 30 X i5 ca.
2.7.2.3. Szerokość opaakl jez~niowej dla poszerzenla jezdnl powlnna wynos16 co najaniej 50 ca.
2.7.2.'. Opaaki 1ez40iowe z brukowOA nalety ubez podbudowy, na pOdaypce ze żwiru lub
piaaku rozśoielonego w korycie waratw~ takiej ~

kładać

----iQ :1.dnia_

1 - - - - - - poboc~ t:/t()Cf/ - - - - - - -......

•

4-5';'

Dd$4 CZOjqca
/ gAZ!={)( -11

Rts. 1. Obraaowani. z brukowca

2,7.i.4. Spoiny w obraaowaniach zalewa ait zaw atoaunku
1 : 2 przy użyciu cementu 350, wyj~tkie. __ obramowania z brukowca obrobionego, w kt6rych apoiny zamula Si, piaakie••
praw~ cementow~-piaakow~ przy,otowan~

2,7.i.5, Pochylenie podłużne obraaowania powinno być zgodne z poobylenie. podłużnym nawierzchni
jezdni.
. ~. 7.1.6. Pocbylenie poprzeozne obraaowania powinno WY1los16 pl'Z, utyciu:
a ) klinkieru, kostki kamiennej i płyt k:amiennobetonowych 2 + 3~,
b) brukowca obrobionego 3S.

bośoi
chni~

po Zl!'IVszczeniu, ueby poaitds7 'nawierzjezdni i opaski nie utworzył aię uskok.

2.7.2.5. Poohylenie podłużn. opaaki jezdniowej
powinno być zlodne. pochylenie. pOdłnłQ1. nawierzohni JeZdni.
2.7.2.6. Pochylenie poprzeozne opaaki

!!l wykonanej dla pos.er.enia nawierzchni
(rya. 2) .ynoai

pr~y

Jez4pioj •• 4D1

salto.owaniu:

a) bruków z kamienia łaaane,o, narzutowelO lub
• brukowca Obl'obionelo .S,
b' bruków s klinkieru drolowelO i płyt kala1ennobetonowych . 3S.

BN-64/9321-01

1-----

pobocze

~i

- - - - - - - - --+-----je :z:clryiq-

obramOHanie ~ klin Jderv l2>t"OJr8

9

cł!'menfo;,fo -:i;,fif"OłtlC

'ł rvb 06'Ć Wf{

WI{I'f1 a9ań

l%u-01-tl
Rys. 2. Opaak. jezdniowa dla poszerzenia jezdni

2.1,3, Opaski chodnikowe

2,7,3 . 4. Spoiny nawierzchni opasek
chodnikona pOdsypoe ze żwiru po ubiciu zamula się pisskiem.
2.7.3.5. Spoiny opasek chodnikowycb ułożonych na
podsypce cementowo-żwirowej wypełnia się przez na-

~ ułożonych

2,1.3.i. Sposób wYkonania opasek chodnikowyoh,
Opaski ohodnikowe stosowane w pasaoh chodnikowych
(rys. 3) ulioy mogą być wykonywane jako nawierzchnie:
a) brukowe - z brukowca o wysokości i0 7i2 om,
b) kostkowe - z kostki kamiennej. nieregularnej,
'redniej, ~ wymiarach 7 ~ 9 cm,
o) z kostki kamiennej małej, tzw. mozaikowej ~ o
wy.iaraoh 3 + 10m,
2,1,3,2, Opaski chodnikowe z brukowca i kostki
kamiennej średniej lub małej należy układać
bez
podbudOwy na pOdsypoe ze żwiru lub piasku, rozś01elonej warstwą grubości 5 + 8 cm po zagQ8zozeaiu.
kamiennej
2,7.3.3. Opaski chodnikowe z kostki
mogą być również układane na podbudowie przy
zastosowaniu podsypki cementowo-piaskowe j gruboś
oi od 2 do 4 cm po ubiciu .
aałej

brvkow/ec:. o l>/yS.

mi~tanie zaprawą

ł~ -20 t:nI

Rys. 3. Opask. chodn1kov.

oementowo-piaskową

przygotowaną

przy użyciu oementu 350 zmieszanego w stosWlku 1:2.
2,7.3,6. Podbudowa opasek. Do wykonania podb~
wy betonowej pod nawierzchnie opasek chodnikowYch
z kOst ki kamiennej należy używać cementu 250. Jako kruszywo stosować żwir lub tłuczeń ceglany.
2.1.3.1, Warstwa cdsączają ca, Przy budowie ~
ników na grunta oh nieprzepuszczalnych i zastosowaniu warstwy odsączającej należy również
i pod
nawierzchnie opasek chodnikowych stosowaĆ warstwę
Odsączającą o grubości takiej. jaką przyjęto
do
budOWy chodnika .
2.7.3.8, Nawierzchnie opasek chodnikowy oh z brukowca lub kostki kamiennej należy wykonywać zgodnie z zasadami, jak i e obowiązują przy budowie
analogicznych nawierzchni jezdni .

li

pasie chodnikowym

,

BN-64/9321-01

chodni" z pRttbeTonowych

1992ł -04·4 I

RJ s. 4. Op aska c bodniltov. v pas i e bezp1eczeil.tva Pr&1 'ci.ku dW\łalt1'li1dlovp

2. 7 .::',. 9 , Poohylen i e po ~n utne i
poprzeozne nawie rzchui opasek _ ~bodnlltowycb powinno być zgodne
z pocbyleniem pOdłut.nym i poprze c ~ny_ nawierzohDi
chodn i ka.
~2~.~1~.~
'~.~
P~0~Oh~y~l~en~ie~p~o~d~ł~u~t~n~e~na~~w~i~e~r~z~c~h~n~i:-_o~b
~r
~~~
~~~ia

lub oRa8 k1 ~~oweJ powinno być zgodno z
pochy l en i em podł ll ~my m powiarzohni j ezdni .
Do pus zczalne odohylenia spr awdzone niwelacją, powi nny wyn o ~ !ć ± 2 om p~ ka t de iOO _.
2 , 1 .5 •• f.!:ohy l er.cie p o pr7; ... ozn.!.. nawi erzs...ł!,f!L ~
!lolf~.!L.L~JIt je~ d l.'. io v.)'~.!Lll ow1nllo być

zgodne z
pro j ekc i e.
~J~ł S z e roko~ 82018 dla o bramowań . opasek Jezdni o'll'yob i "pasek cbQd111.kowyoh powinna llIyno :'lió
Ilrzy za.Gt.osowa niu :
Il ) kI! !ti u 'u i
kOG ~ kl k:lCl1enna,1 - na
proste j
O,S cm , na ł uka oh 1 ,0 cro.
b' pł y t. k!lm1cnno-b p. ton.owyoh - na pI'o s tej O.8 OlI,
n.a ł uka ch 1 ,5 C lU .
prze"ldZ1anym

lo)

zavrawa sp01n w
opasell: j ezdniowyoh i opasuit chodnikowych :pQwillIla wynoG.ltl dL ... :
al k l i nki~ rQ 00 naj mniej 5 om,
b) k c. s t l<. !J:a1!liennej T -;. 9 ~1Il i 9 .,. 11 CIl no naJ~7.7 , _!Ł\$Eok 0 6ć wy p e łni e ni a

!!J!1!1~J!!ull. !lbram01łll.ll ,

mnieJ 6

e!Il.

c , pł yt.

karo t flnno-bet. ' 1 \\'Ytą y eh ~ o najmniej 7 ca,
d) Il:\lstki Olozall!;l>we j - fiA gł Ob o ko~ ć r6111łU\ wysok ości

CHl t t i .

~... 1. 8.

Dc.!!. U 8~}ł~LC dOh l l~ll " g l ębo "ośoi wype łoienill- :tupra"l!: spoin mo gą " )'1)0916 ::1 OD! - 111 0dn ies i eniu do g łę ~ ol! oś c i 'II'ypelnienia .
.~"L.9 . Pr~~o.!'&ru:.!! obra.;nowa ń , o~ek jezdn1o!,,,Xoh 1 Opasek 2.~~o "X0..!! dopun <'l\'a sl';) w szerQ koŚCl naw i erzohni rć ~n 1~e ±2 C~
w s tosunku do
szero koś ci pr~ e1l 1"':t ian ej " !)t oj ekole.

•

b.L..Hl.......lia\f t .;:~ :Mll-!t~ obralllo" ań . ope selt jezdniowych l ub (I pasok c~.odlli kowyoh pow i nny by6 równe.
dQpue zcza lr,e odchy l enia mie r:r. <llllil pr21 e ~,
J::zykła-

danie trzymetrowej łaty _og4 wynosić dla DawleraohDi:
a' obramowań. opas.k jezdniowych 1 opasek chodnlkowyoh z brukowca ±2 cm.
b) obramowań, opasek jezdniowych 1 opasek ohodni kowych z kostki kamlennej,kl1nkieru 1 płyt ta_lenno-betonowyoh ±i cm.
2,7.1i, Nawierzohnle obramowań, opas.k jezdniowyoh i opasek ohodn 1 ko~ o spolnaoh
wypełnlo
nych za prawą cementnw(I-plaskow4 powinny b16 powykQnanlu pokryt6 waratw4 pla8ku grubośoi 2 os i
pielęgnowane w okresle 10 dal prz1 obtlt1.
21.11tanill piaak tt wod.".
Obramowania. ?paeki Jezdniowe 1 opa8kl chodnlkowe n 8p01nach zamulonyoh piaskl .. oddaje .i, do
użytku te~p(lś rc dnio po wykonaniu.

~~ Rod~aJ O p adań

3.1, L Badania pnI odbiorach c.łŚcio1!lch. w
rob6t zanjkaj 4cyou, obramowań, opa8ek Je~dniowych 1 opasek chodr, lkow1ch nalety zba-

szozeg61no ści

dać:

a} prawidłowość wykonania koryta i wars tW7
o!\"zaj Iloej ,
b ) kOD8t .: ukoJt po\l budowy.

od··

.łr..1 ,2, Badan la przy o~biorze ostateozny.
(końoowya) podleca b p ra~dzeniu:
a} r6wność nawlerzohni,
b ) zgodno ś 6 profilu podłuinego.
c ) zgodność profil u popr2ieozne,'o ,
d' 'l f)'mlary poprzecz.tu, nawier zohni oraz IJz,",rokość
1 spos6b wypełnien1a spoi n.

3, 2. Op lI>

baWą!

3 . 2. 1. Sprawdzenie p.ra1l1cUowo ś o1 wykonanla koO'1 konstruk cj i podbudowy obramowań .i opasek Jezdniowych na Iety wykonywAĆ w dw6ch dowolnie obranyoh

!!

BN-ó4/9321-01

6

przekrOjach na katde
lub opaski.

wykonane

iOO m obramowania

3.2.2. Sprawdzenie prawidłowośoi wykonania koryi konstrukcji podbudowy opase k cbodnikOlfych w
pasie ohodnikowym nalety przeprowad z ać w dw6ch dowolnie obrany oh przekrojaoh na katde 100 m wykonaDej opaeki.
k

3.2.3. Wyniki uzyskane z pomiar6w powinny
' wiadać wymaganiom ustalonym w 2.2.i, 2.2.3,
2.'.i, 2.'.3, 2 ••••• 2.5 i 2_6.

odpo2 .3,

3.2.7, Pochylenie poprzeczne nawie r zchni opa s ek
chodnikowyoh należy sprawdzać przez przykładanie
proetopadle do oei chodnika trzymetrowej łaty w
trzech dcwolnie obranych 'przekroJach na k ażde iOOm
długości chodnika.
3. 2. 8, Uzyskane z pomiar6w wyniki pcwinny odpopodanym w 2.7.1.i + 2.7.i.6.
2.7.2.5 i 2. 7 ~3.8: dopuezcz alne odch ylenia ni e
g~ być wi,teze od pOdanych w 2.7. 4 , 2.7.5 i 2.7.i~

wiadać wartościom

3 ,2.9, Sprawdzenie szero k ości naw i erzchni. szespoin oras sposobu i głSbokośc i ich wypeł
nienia należy prz e prowadzać w dwu dowolnie
obranych przekrojaoh. na każde iOO m obramowania, opaski Jezdniowej l ub opaski cbo~~ikowej, przez wydłubanie spoiny na dłu g o ś ci oko ł o 10 cm.
rokości

3.2.'. a6wność nawierzchni obramowań i opasek
jezdniowyoh nalety sprawdzać w dwu dowolnie obranyoh mie jscach na katde iOO • odbieranej nawierzchni przez przykładanie trzymetrowej łaty.
3.2.5. R6wność nawierzchni opasek
chodnikowch
nalety sprawdzać w spos6b podany WYMj z dwu dowolnie obranyoh przekrojach na każde 100 m wykonanej
opaski.
3,2,6, Pochylenie poprzeczne obramowań i , opasek
jezdniowych nalety sprawdzać
przez przykładanie
trzymetrowej łaty w dw6ch dowolnie obranycb prse, krojach na każde iOO • Odbi eranych rob6t.

3.2.iO. wynik i badań. Uzyskane ~ pomiar6w wyni k i
powinny od powiadać wymaganiom normy, a do puszczalto le ranoji
ne odchylen ia nie powinny przekraczać
podanych w 2 .7.6 ~ 2. 7. 9.
3.3. Ocena wynik6w badań. Ob ramo"a n_i e ,o pa sk ę jeZdl ub opasks chodnikową na leż y uzn~ć za wykonane zgOdnie z wymaganiami, j eżeli wy nlki przeprowadzonych bada ń są zgOdne z wymaganiami nini e jszej normy .
niow ą
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stan aktualny:

wrzesień

.0-

1981 - uaktualniono normy

zwi ~ ane .

