SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY BUDOWLANE SST

SST-7. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
/ kod CPV- 45233120-6 /.

Nazwa Projektu :
„Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszorowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie „Hutnik” w Tułowicach
Małych w zakresie altany i nabrzeża cumowniczego”.

1

Spis treści
1. WSTĘP ................................................................................................................................................ 4
1.1. Przedmiot SST .............................................................................................................................. 4
1.2. Zakres stosowania SST ................................................................................................................ 4
1.3. Zakres robót objętych SST ........................................................................................................... 4
1.4. Określenia podstawowe ................................................................................................................ 4
1.4.2. Określenia podstawowe ......................................................................................................... 4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................................ 4
2. Materiały ............................................................................................................................................. 4
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ................................................................................... 4
2.2. Betonowa kostka brukowa ........................................................................................................... 4
2.2.1. Aprobata techniczna .............................................................................................................. 4
2.2.2. Wygląd zewnętrzny ............................................................................................................... 4
2.2.3. Wytrzymałość na ściskanie ................................................................................................... 4
2.2.4. Nasiąkliwość ......................................................................................................................... 4
2.2.5. Odporność na działanie mrozu .............................................................................................. 4
2.2.6. Ścieralność............................................................................................................................. 5
2.2.7.Kolor....................................................................................................................................... 5
2.2.8 Typ kostki ............................................................................................................................... 5
3. Sprzęt ................................................................................................................................................... 5
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ......................................................................................... 5
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni ................................................................................................ 5
4. Transport ............................................................................................................................................. 5
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ..................................................................................... 5
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni........................................................................ 5
5. Wykonanie robót ................................................................................................................................. 5
5.1. Ogólne zasady wykonania robót .................................................................................................. 5
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . ............................................ 5
5.2. Podłoże ......................................................................................................................................... 5
5.3. Konstrukcja nawierzchni .............................................................................................................. 5
5.4. Podbudowa ................................................................................................................................... 6
5.5. Obramowanie nawierzchni ........................................................................................................... 6
5.6. Pdsypka ........................................................................................................................................ 6
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych ........................................................... 6
5.7.1. Warunki atmosferyczne ......................................................................................................... 6
5.7.2. Ułożenie nawierzchni z kostek .............................................................................................. 6
5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek .................................................................................................. 7
5.7.4. Spoiny.................................................................................................................................... 7
5.8. Pielęgnacja nawierzchni ............................................................................................................... 7
6. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................... 7
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................................... 7
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ....................................................................................... 7
6.3. Badania w czasie robót ................................................................................................................. 7
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy ....................................................................................... 7
6.3.2.Sprawdzenie podsypki ............................................................................................................ 7
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni ................................................................................... 8
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni ......................................................................... 8
6.4.1. Nierówności podłużne ........................................................................................................... 8
6.4.2. Spadki poprzeczne ................................................................................................................. 8
6.4.3. Niweleta nawierzchni ............................................................................................................ 8
6.4.4. Szerokość nawierzchni .......................................................................................................... 8
2

6.4.5. Grubość podsypki .................................................................................................................. 8
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni ......................................................................... 8
7. Obmiar robót ....................................................................................................................................... 8
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót....................................................................................................... 8
7.2. Jednostka obmiarowa ................................................................................................................... 8
8. Odbiór robót ........................................................................................................................................ 8
8.1. Ogólne zasady odbioru robót........................................................................................................ 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu...................................................................... 8
9. Podstawa płatności .............................................................................................................................. 9
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .......................................................................... 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej .......................................................................................................... 9
10. Przepisy związane ............................................................................................................................. 9

3

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej związanych z
realizacją
zadania:
„Budowa
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej
i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo-rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi
przy stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych w zakresie wiaty i nabrzeża cumowniczego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa
specyfikacja
techniczna
stanowi obowiązujący
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

dokument

przetargowy

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale
w fazie produkcji.
1.4.2. Określenia podstawowe
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” pkt.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
„Wymagania ogólne” .
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
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 2 mm dla kostek o grub. ≤ 100 mm.
2.2.3. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6 kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.4. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250:1988 i
wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.5. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PNB-06250:1988 .
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Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek jest wystarczająca,
jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych
nie jest większe niż 20%,
2.2.6. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie
powinna przekraczać wartości 3,5 mm.
2.2.7.Kolor
Do ustalenia z Inwestorem.
2.2.8 Typ kostki
Zgodnie z dokumentacją projektową,
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” .
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Do układania kostki brukowej stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z
wózka
i
chwytaka
sterowanego
hydraulicznie,
służącego
do
przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek,
można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczania nawierzchni z kostki stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach transportowych producenta.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
5.2. Podłoże
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. – „Dolna
warstwa podbudowy”.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.Konstrukcja nawierzchni
obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowopiaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują:
1. wykonanie podbudowy z kruszywa zgodnie z dokumentacją projektową,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży),
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3.
4.
5.
6.

przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ułożenie kostek z ubiciem,
wypełnienie piaskiem szczelin,
pielęgnację nawierzchni.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę stanowi kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych przyjęto krawężniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 SST-7 .
5.6. Pdsypka
Nawierzchnię z kostki grub. 14 cm należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Podsypkę cementowopiaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej
podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki
z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin piaskiem musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze
słomy, papą itp.).
5.7.2. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. W przypadku
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną
na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną
działkę
roboczą
nawierzchni
na
podsypce
cementowo-piaskowej
zaleca
się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót,
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z
podsypką.
5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.4. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm
do 5mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin
pomiędzy dłuższymi
bokami
tych
kostek tworzyły z
osią
drogi
kąt
45o,
a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny
do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać
do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w
porze
chłodniejszej)
nawierzchnię
należy
oczyścić
z piasku i
można
oddać
do użytku.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada aprobatę techniczną wyrobu wg pkt 2.2.1. niniejszej SST.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2. i 2.2.3. i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.6. niniejszej SST.

7

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.7. niniejszej SST.
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.

lub

planografem

zgodnie

z

normą

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4. powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4. były przeprowadzone nie
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera\
Kierownika
projektu\
Inspektora
nadzoru,
jeżeli
wszystkie
pomiary
i
badania
z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne”.
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9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach
kosztorysowych, a których zakres jest określony w pkt 5.4 i 5.5.
10. Przepisy związane
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-19701:1997
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250:1988
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-En 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
PN-En 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
PN-En 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-En 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
PN-En 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-B-04481:1988
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-B-06250:1988
Beton zwykły
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
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