
 
D.08.02.02. CHODNIKI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 
1. Wstep 
1.1. Przedmiot Szczegółowe Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczace wykonania i 
odbioru robót, zwiazanych z wykonaniem nawierzchni chodników i opasek z betonowych z kostek 
brukowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punktcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych 
z wykonaniem nawierzchni chodników i opasek z betonowej kostki brukowej.  
1.4. Okreslenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połaczonych ze soba trwale 
w fazie produkcji. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke. 
2.2.2. Wyglad zewnetrzny 
Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna byc równa i szorstka, a krawedzie kostek równe 
i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac 2 mm dla kostek o grubosci £ 60 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodników stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynosza: 
- na długosci i szerokosci ± 3 mm, 
- na grubosci ± 5 mm. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1. 
 

 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. 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 [4]. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
Należy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno byc ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna byc odmiany „1” i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 



Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z recepta laboratoryjna. 
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymałosc, mniejsza nasiakliwosc i 
wieksza odpornosc na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwałe wybarwienie. Powinny to byc barwniki 
nieorganiczne. 
2.4. Piasek 
Piasek na podsypke i do wypełnienia spoin powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-86/B- 
06712. 
2.5. Cement 
Cement stosowany do podsypki powinien spełniac wymagania normy PN-88/B-30000. Cement 
stosowany do wypełnienia spoin powinien byc cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. 
Przechowywanie cementu powinno spełniac wymagania BN-88/6731-08. 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. 
Jesli powierzchnie sa duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosowac 
mechaniczne urzadzenia układajace. Urzadzenie składa sie z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane sa warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałosci betonu min. 0,7 wytrzymałosci projektowanej, kostki przewożone sa na 
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozic samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
5.2. Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno byc wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc mniejszy niż 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.3. Podsypka 
Na podsypke cementowo - piaskowa należy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PNB- 
06712 [3]. Podsypka powinna byc zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy 
współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35. Zawartosc cementu do piasku w stosunku 1 : 4 
Grubosc podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 3-5 cm. 
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5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodnosc kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostke układa sie na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostke należy układac ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnic piaskiem, a nastepnie zamiesc powierzchnie 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory płytowe z osłona z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używac walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnic szczeliny materiałem do wypełnienia i zamiesc 
nawierzchnie. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - może byc zaraz 
oddany do użytkowania. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 



6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
6.2. Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobate techniczna. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa 
i odpowiednimi ST. 
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: 
- głebokosci koryta: 
- o szerokosci do 3 m: ± 1 cm, 
- o szerokosci powyżej 3 m: ± 2 cm, 
- szerokosci koryta: ± 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokosci spoin, 
- sprawdzenie prawidłowosci ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowosci wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie równosci chodnika 
Sprawdzenie równosci nawierzchni przeprowadzac należy łata co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej ni_ raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny przeswit pod łata 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzac należy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie moga 
przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac należy szablonem z poziomica, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej ni_ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza ± 0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika lub opaski z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe, obsługe geodezyjna i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie i wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- wykonanie schodów terenowych wg projektu zagospodarowania terenu, 
- przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- przeprowadzenie powykonawczych pomiarów geodezyjnych, 
- uporzadkowanie terenu. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 



1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy 
Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodnosci 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego. 
10.2. Inne dokumenty 
PN –EN 1338:2005 
. 


