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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA 
DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

 Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robót.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę  techniczną,  wydaną przez  uprawnioną jednostkę  (Instytut  
Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej SST  
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie  przy  zastosowaniu  urządzeń  układających  (układarek),  składających  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 przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową,  
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

WYKONANIE ROBÓT

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Podłoże i koryto

Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed  nadmiernym  
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową



 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej  do wykonania  pod warstwą betonowej  kostki  brukowej powinien być zgodny z  
dokumentacją projektową.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Na podsypkę należy użyć miału kamiennego granitowego lub bazaltowego 0-4mm (jeżeli dokumentacja projektowa  
nie przewiduje innego materiału).

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

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 ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem  
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek.  
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.
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 oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek  
ściekowych (ścieków).
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy  kostkowe  
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W  
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na  
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

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.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
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:
a) piaskiem lub 
b) zaprawą cementowo-piaskową zgodnie z zaleceniem projektu lun Inspoktora Nadzoru.

Szczeliny dylatacyjne

W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach  nie większych niż co 8 m. Szerokość  



szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami  
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 

 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej  
wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej  
wykonaniu  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 15 oC) do 
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
 aprobatę techniczną,
 certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech  

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,

OBMIAR ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz Umowa z Wykonawcą .

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.
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