D-08.08.00
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.WSTĘP
1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
2. MATERIAŁY
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.
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 grubości ≤ 80 mm,
-3 mm, dla kostek o grubości >80 mm
3.WYKONANIE ROBÓT
3.1 Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowić grunt
piaszczysty-rodzimy lub nasypowy o WP≥ 35(7)
3.2 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
3.3 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04
3.4 Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712(3).
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
3.5 Układanie nawierzchni 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
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projektowanej niwelety nawierzchni, 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 piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji- może być zaraz
oddana do ruchu.
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
4.1 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ścinanie. Zaleca się aby do
badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych nawierzchni).
5. BADANIA W CZASIE ROBÓT
5.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz:
-pomierzenia szerokości spoin,
-sprawdzenie prawidłowości ubijania(wibrowanie),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń(wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
5.2 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub plano grafem zgodnie z normą BN68/8931-04(8) nie powinny przekraczać 08,cm
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
±0,5 %
Niweleta nawierzchni.
Różnica pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać± 1 cm.
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż± 5cm.
Grubość podsypki
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Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0
cm.
6.ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały wyniki pozytywne.
6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualne wykonananie podbudowy,
-wykonanie podsypki
-wykonanie ław pod krawężniki
7.PRZEPISY ZWIĄZANE
Norny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane . Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
BN-68/8931-01 drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rówości nawierzchni plano grafem i
łatą
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