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D.08.02.01. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                             

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki 

betonowej, dla Zadania: Projekt i Budowa Autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na Odcinku Węzeł „Lubelska” – 

Początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego” w Zakresie: Zadania A: „Projekt i Budowa Autostrady A2 Warszawa – 

Kukuryki  na Odcinku Węzeł „Lubelska” – Początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego” Odcinek I od Węzła 

„Lubelska” (bez Węzła) do Węzła „Konik’ (z Węzłem) o długości około 5,6 km”. 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

SSTWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 

brukowej kostki betonowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z zamieszczonymi w SSTWiORB DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

Betonowa kostka brukowa – prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał, który spełnia następujące warunki: 

- w odległości 50 mm od krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego mniejszego 

niż 50 mm, 

- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SSTWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTWiORB DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

Należy wbudować betonową kostkę: 

- o grubości zgodnej z dokumentacją projektową, 

- dwuwarstwową. 

 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin. 

Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 

krawędziami górnymi. 

 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, 

mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu wg PN-EN 1338. 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                           D.08.02.01 

Wersja z dnia 17.05.2018 

 

 

Projekt i Budowa Autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na Odcinku Węzeł „Lubelska” – Początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego” w Zakresie: 
Zadania A: „Projekt i Budowa Autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na Odcinku Węzeł „Lubelska” – Początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego” 

Odcinek I od Węzła „Lubelska” (bez Węzła) do Węzła „Konik’ (z Węzłem) o długości około 5,6 km”. 

3 

2.2.1.1. Aspekty wizualne 

Lp. Aspekty wizualne 

1. Wygląd a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne, 

2. Tekstura, zabarwienie a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien opisać rodzaj 

tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta, 

zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków 

twardnienia nie są uważane za istotne 

 

2.2.1.2. Kształt i wymiary 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych dla kostek brukowych 

Grubość kostki [mm] Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] 

< 100 ± 2 ± 2 ± 3 

≥ 100 ± 3 ± 3 ± 4 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3 mm 

 

W przypadku kostek brukowych o kształcie nie prostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być 

deklarowane przez producenta. 

 

2.2.1.3. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Wytrzymałość charakterystyczną na rozciąganie przy rozłupywaniu określić za pomocą badania wykonywanego zgodnie z 

zał. F normy PN-EN 1338. 

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. 

Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego 

mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 

 

2.2.1.4. Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej 

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu [kg/m
2
] 

3 D Wartość średnia ≤1,0 przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 

2.2.1.5. Nasiąkliwość 

Klasa Oznaczenie Nasiąkliwość [%] 

2 B ≤ 5,0 jednak decydującym kryterium jest odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 

 

2.2.1.6. Odporność na ścieranie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na tarczy Bohmego 

4 I ≤ 18 000 mm
3
/5 000 mm² 

 

2.2.2. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 

powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię należy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z 

piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN 13242, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania 

PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008. 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy stosować piasek wg PN-EN 13242 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 

odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 

- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

- wibratorów płytowych, 

- koparko – ładowarki, koparki lub ładowarki. 

Małe powierzchnie wykonuje się ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Kostki betonowe należy przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli 

temperatura otoczenia jest +5
o
C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0

o
C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5
o
C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć 

przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.  

5.3. 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 powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej  

5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 

strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0. 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób wybrany przez Wykonawcę. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN- 

77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -2% do +0%. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                           D.08.02.01 

Wersja z dnia 17.05.2018 

 

 

Projekt i Budowa Autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na Odcinku Węzeł „Lubelska” – Początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego” w Zakresie: 
Zadania A: „Projekt i Budowa Autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na Odcinku Węzeł „Lubelska” – Początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego” 

Odcinek I od Węzła „Lubelska” (bez Węzła) do Węzła „Konik’ (z Węzłem) o długości około 5,6 km”. 

5 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 

przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu lub doprowadzeniu do wilgotności optymalnej w inny sposób. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

5.4. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach lub dowozi z się z węzła betoniarskiego, a następnie 

rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35. 

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 zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 

w podsypce. 

 

5.5. 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 ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 

kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 

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.). 

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. Szczeliny między kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mm. Na łukach o promieniu ponad 30 m, 

kostki należy układać, tak żeby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Kostki mogą być przycinane. Przy promieniach 

poniżej 30 m, kostka powinna być układana w odcinkach prostych łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów 

wykonanych z kostek odpowiednio docinanych. Na przejściach dla pieszych należy obniżyć chodnik tworząc pochylnie 

dla niepełnosprawnych. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 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 chodnika. 

 

 

5.6. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej). 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. 

Nawierzchnia nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić cechy zewnętrzne kostek oraz przedłożyć Inżynierowi 

deklarację zgodności dostawcy oraz wyniki badań cech charakterystycznych kostek. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje poniższa tablica. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1. Sprawdzenie podłoża i koryta   

Szerokość koryta co 100 m + 10 cm i - 5 cm 

Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

lub pasie poszerzenia 

≤ 20 mm 

Równość poprzeczna co 100 m ≤ 20 mm 

Spadki poprzeczne* co 100 m ± 0,5% 

Rzędne wysokościowe co 10 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 

+ 0 cm i - 2 cm 

Ukształtowanie osi w planie* co 25 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 

± 5 cm 

Zagęszczenie i wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej 

działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m
2
 

Odchylenia od wilgotności 

optymalnej nie powinny 

przekraczać następujących 

wartości: 

- w gr. niespoistych ± 2%, 

- w gr. mało i średnio spoistych 

+ 0%, - 2% 

2. Sprawdzenie podbudowy Wg właściwej STWiORB 

3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg właściwej STWiORB 

4. Sprawdzenie podsypki Bieżąca kontrola w 10 

punktach dziennej działki 

roboczej: grubości, spadków i 

cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją 

projektową i STWiORB 

Wg pkt 5.4; odchyłki od 

projektowanej grubości ±1 cm 

5. Badania wykonania nawierzchni z kostki 

Zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

- 

położenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 

projektowanej ±2 cm 

rzędne wysokościowe Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

± 1 cm 

równość w profilu podłużnym Jw. Nierówności do 8 mm 

równość w przekroju poprzecznym Jw. Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm 

spadki poprzeczne Jw. ± 0,3% 

szerokość nawierzchni Jw. ± 5 cm 

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w poniższej tablicy. 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni kostki Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 

plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2. Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia ± 2cm) 

3. Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, 

spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne wartości 

podanych w tab. wyżej - lp. od 5c do 5g) 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SSTWiORB jeśli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją 

Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1338/AC Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 206 Beton. Wymagania ,właściwości ,produkcja i zgodność 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowy
 


