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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania betonowej kostki brukowej o podwyższonej 

odporności na przesiąkanie kapilarne i zwiększonej odporności na działania czynników atmosferycz-

nych, przeznaczonej do utwardzania ulic, placów i chodników oraz tworzenia i aranżacji małej architek-

tury. 

Zasadniczymi cechami betonowych elementów brukowych takich jak kostka brukowa, krawężniki 

betonowe czy też płyty chodnikowe jest jej odporność na pracę w różnych warunkach atmosferycznych. 

Elementy te są wykorzystywane do wykonywania warstwy wierzchniej brukowych nawierzchni półsz-

tywnych charakteryzujących się konstrukcyjną przepuszczalnością dla wód opadowych. O ile zatem 

konstrukcja nawierzchni musi być tak wykonana aby częściowo odprowadzać wodę poprzez swoją kon-

strukcję (układ „fug” pomiędzy elementami brukowymi), to same elementy brukowe powinny być w jak 

najmniejszym stopniu przepuszczalne dla wody. Wiąże się to przede wszystkim z ich odpornością na 

cykliczne działanie mrozu oraz stosowanych w Polsce zimą środków odladzających. Ponadto należy 

pamiętać, że betonowa kostka brukowa w wielu przypadkach pracuje w warunkach znacznego gra-

dientu wilgotności (np. kiedy po opadach woda opadowa jest odprowadzana w głąb nawierzchni a po-

wierzchnia kostki brukowej jest osuszana lub gdy występuje podciąganie wody z dolnych warstw kon-

strukcyjnych nawierzchni lub wręcz z gruntu). W takim wypadku na powierzchni betonowych elementów 

brukowych mogą pojawić się długo niewysychające plamy wilgoci w ich wyniku również nieestetyczne 

wykwity węglanowo-wapniowe. W dotychczasowej praktyce dla zapobieżenia powyższym zjawiskom 

stosowano hydrofobizację powierzchniową warstwy licowej kostki brukowej (np. przez natrysk) lub też 

dodawano środki hydrofobowe do masy betonowej warstwy licowej kostki brukowej (tzw. hydrofobizacja 

wgłębna warstwy licowej). 

Znany jest z opisu patentowego PL 223533 sposób wytwarzania kostki brukowej o zwiększonej 

odporności na ścieranie i zwiększonej odporności na działania atmosferyczne, polegający na przygoto-

waniu mieszanki betonowej warstwy konstrukcyjnej oraz mieszanki betonowej warstwy wierzchniej, zwi-

broprasowaniu w formach i poddaniu procesowi dojrzewania, charakteryzujący się tym, że mieszankę 

betonową warstwy konstrukcyjnej o składzie: woda w ilości 104 dcm3/m3, cement CEM Il A-V 42,5 R  

w ilości 83,9 dcm3/m3, popiół lotny w ilości 35,5 dcm3/m3, piasek o granulacji od 0 do 2 mm w ilości  

363,4 dcm3/m3, grys o granulacji od 2 do 8 mm w ilości 313,3 dcm3/m3 oraz zawartości powietrza  

w ilości 32,0 dcm3/m3, poddaje się wymieszaniu i zwibrowaniu w formie, kształtującej kostkę siłą udaru 

wibracji około 150 kN przy sile docisku stempla około 120 kN dla wielkości blatów produkcyjnych wyno-

szących 1400x1100 mm i powierzchni roboczej wynoszącej 1300x1050 mm oraz wysokości wyrobu  

65 mm, po czym nakłada się warstwę zewnętrzną o wysokości od 0,5 do 3 cm mieszaniny betonowej  

o składzie: woda w ilości 144 dcm3/m3, cement CEM II A-V 42,5 R w ilości 129,0 dcm3/m3, zeolit w ilości 

27,3 dcm3/m3, piasek o granulacji od 0 do 2 mm w ilości 584,7 dcm3/m3 oraz zawartości powietrza  

w ilości 32,0 dcm3/m3, poddaje się wymieszaniu i zwibrowaniu w formie, kształtującej kostkę w czasie 

30 sekund, po czym poddaje się procesowi dojrzewania w czasie 7 dni w komorze dojrzewalniczej, przy 

czym przez pierwsze dwa dni w wilgotności 70 do 75%, a pozostałe 5 dni w wilgotności 40% w tempe-

raturze 18–22°C i odkłada się na pole odkładcze. 

Znany jest z opisu zgłoszenia wynalazku P. 307615 sposób wytwarzania kostki brukowej, otrzy-

mywanej z granulatu gumowego. Sposób polega na tym, że do jednej części wagowej granulatu gumo-

wego dodaje się od 0,01 do 0,15 części wagowych kleju i tak otrzymaną mieszaninę miesza się w czasie 

od 5 do 20 min., a następnie pozostawia się ją do odparowania rozpuszczalnika zawartego w kleju,  

w czasie do 60 min. Odparowaną mieszaninę podgrzewa się do osiągnięcia równomiernej temperatury 

od 50°C do 70°C w całej jej objętości i napełnia się formę, poddając ją w ciągu 2 do 10 min działaniu 

nacisku od 5 x 104 do 15 x 104 N, po czym formę opróżnia się. 

Znana jest z opisu zgłoszenia wynalazku P. 395129 kostka brukowa dwuwarstwowa i sposób 

wytwarzania kostki brukowej dwuwarstwowej. Kostka brukowa dwuwarstwowa, składająca się z beto-

nowej warstwy konstrukcyjnej i betonowej warstwy licowej charakteryzuje się tym, że warstwa licowa 

zawiera równomiernie wymieszane w masie cząstki nanomiedzi o wielkości cząstek od 25 nm do 35 nm 

w stężeniu powyżej 20 ppm wagowo w stosunku do masy warstwy licowej. 

Znany jest z opisu patentowego PL 220823 sposób wytwarzania kostki brukowej polegający na 

tym, że przygotowuje się mieszankę betonową, którą napełnia się formę wibroprasy i napełnioną formę 

poddaje się jednoczesnemu prasowaniu i wibrowaniu, kształtując surowe kostki brukowe. Po napełnie-

niu formy wibroprasy na mieszankę betonową natryskuje się wodny koncentrat nanomiedzi o wielkości 
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cząstek od 25 nm do 35 nm, w ilości zapewniającej stężenie cząstek nanomiedzi w górnej warstwie 

kostki o grubości co najmniej 1 mm na poziomie co najmniej 20 ppm. 

Znany jest z opisu zgłoszenia wynalazku P. 414545 sposób wytwarzania plamoodpornych kostek 

brukowych oraz plamoodporna kostka brukowa. Sposób wytwarzania plamoodpornych kostek bruko-

wych, w którym przygotowuje się mieszankę betonową, którą napełnia się formę wibroprasy i napełnioną 

formę poddaje się jednoczesnemu prasowaniu i wibrowaniu kształtując surowe kostki brukowe, charak-

teryzuje się tym, że po napełnieniu formy wibroprasy na mieszankę betonową natryskuje się na warstwę 

licową kostki roztwór stanowiący mieszaninę nanocząstek dwutlenku tytanu (nTiO2) o rozmiarze w za-

kresie od 2 do 7 nm oraz mikrocząstek dwutlenku tytanu (TiO2) o rozmiarze w zakresie od 2 do 7 m 

w stosunku wagowym nTiO2 do TiO2 wynoszącym 5:1, o łącznym stężeniu dwutlenku tytanu w koloi-

dzie wynoszącym od 0,05% do 5% wag. oraz polimer akrylowy w ilości do 2 do 10% wag. oraz wodę  

w uzupełnieniu do 100% wag. 

Znany jest z opisu zgłoszenia wynalazku P. 414894 sposób wytwarzania kostki brukowej o zwięk-

szonej odporności na ścieranie charakteryzujący się tym, że składniki warstwy wierzchniej, wagowo 

dozuje się w następującej kolejności: piasek wraz z żużlem pomiedziowym z różnych etapów metalur-

gicznych o frakcji od 0 do 4 mm i wilgotności naturalnej wprowadza się do kosza zasypowego miksera, 

zaś po ich wymieszaniu dodaje się plastyfikator do uzyskania konsystencji wilgotnej o wysokiej sztyw-

ności i urabialności pozwalającej na formowanie mieszanki betonowej metodą wibroprasowania bez 

efektu „beczki” tj. wyoblenia bocznych ścian elementów, przy czym na warstwę konstrukcyjną zaformo-

waną z mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej nakłada się metodą „mokre na mokre” warstwę 

mieszanki betonowej, stanowiącą warstwę licową i poddaje się zwibroprasowaniu w formie kształtującej 

kostkę brukową, po czym zaformowane elementy poddaje się procesowi dojrzewania i odkłada się na 

pole odkładcze. 

Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania kostki brukowej o zwiększonej odporności na przesią-

kanie kapilarne i zwiększonej odporności na działania czynników atmosferycznych polegający na przy-

gotowaniu mieszanki betonowej warstwy konstrukcyjnej, którą stanowi beton zwarty o konsystencji wil-

gotnej zawierającej składniki podnoszące odporność na wnikanie wody oraz mieszanki betonowej war-

stwy wierzchniej zawierającej składniki podnoszące jej hydrofobowość, które poddaje się zwibropraso-

waniu w formach warstwy konstrukcyjnej oraz po nasypie warstwy wierzchniej, zwibroprasowaniu war-

stwy wierzchniej, po czym poddaje się procesowi dojrzewania, charakteryzujący się tym, że składniki 

warstwy konstrukcyjnej, wagowo dozuje się w następującej kolejności: piasek o granulacji 0 do 2 mm  

w ilości 600 do 800 kg i wilgotności naturalnej od 1 do 4%, żwir o granulacji 2 do 8 mm w ilości 650 do 

750 kg oraz żwir o granulacji 8 do 16 mm w ilości 450 do 650 kg i wilgotności naturalnej od 1 do 4%, 

które wprowadza się do kosza zasypowego miksera. Następnie do wymieszanego kruszywa dodaje się 

środek hydrofobizujący będący wodnym roztworem dyspersji krzemianu sodowego w ilości 0,3 do 0,5% 

stosowanego spoiwa czyli 1,2 do 1,8 kg. Po wymieszaniu kruszyw dodaje się cement w ilości 240 do 

280 kg oraz popiół lotny w ilości 80 do 120 kg i po ich wymieszaniu ze wstępnie przygotowanym kru-

szywem dodaje się mieszaninę domieszek składającą się z plastyfikatora w ilości 0,2 do 0,6% w sto-

sunku do masy spoiwa (cement + popiół lotny) i uszczelniacza silanowo – siloksanowego w ilości 0,8 

do 1,2% w stosunku do masy spoiwa oraz wodę zarobową w ilości 80 do 150 l do uzyskania konsystencji 

wilgotnej o wysokiej sztywności (test Ve-Be 30 – 50s) i urabialności pozwalającej na formowanie mie-

szanki betonowej metodą wibroprasowania bez efektu „beczki” tj. wyoblenia bocznych ścian elementów. 

Na warstwę konstrukcyjną zaformowaną z mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej nakłada się 

metodą „mokre na mokre” 8 mm warstwę mieszanki betonowej stanowiącą warstwę licową i poddaje 

się zwibroprasowaniu w formie kształtującej kostkę brukową siłą udaru wibracji od 150 do 250 kN przy 

docisku stempla od 120 do 170 kN dla wielkości blatów produkcyjnych wynoszących 1400x1100 mm  

i powierzchni roboczej wynoszącej 1300x1050 mm oraz wysokości wyrobu 60 lub 80 mm. Zaformowane 

elementy poddaje się procesowi dojrzewania w czasie 7 dni, przy czym przez pierwsze dwa dni w ko-

morze dojrzewalniczej o wilgotności 80 do 95% i temperaturze 25 do 40°C, zaś pozostałe 5 dni w wil-

gotności 40 do 45% w temperaturze 18 do 22°C i odkłada się na pole odkładcze. 

Wynalazek pozwala na zastosowanie dwufazowej hydrofobizacji betonu warstwy konstrukcyjnej 

w masie. Składnik fazy pierwszej podawany na zmieszane kruszywo składa się z wodnej dyspersji krze-

mianów sodowych i powoduje uszczelnienie warstwy kontaktowej zaczyn – kruszywo oraz delikatne 

napowietrzenie mieszanki betonowej. Składnik fazy drugiej dodawany w mieszaninie z plastyf ikatorem 

składa się z silanowo – siloksanowych komponentów hydrofobizujących wgłębnie mieszankę betonową 

w masie. 
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Sposób według wynalazku pozwala na wytworzenie kostki brukowej o podwyższonej odporności 

na przesiąkanie kapilarne, przeznaczonej do utwardzania ulic, placów i chodników oraz tworzenia  

i aranżacji małej architektury. 

P r z y k ł a d  w y k o n a n i a  I 

W przykładzie wykonania sposób wytwarzania kostki brukowej o zwiększonej odporności na prze-

siąkanie kapilarne i zwiększonej odporności na działania czynników atmosferycznych polega na przy-

gotowaniu mieszanki betonowej warstwy konstrukcyjnej, którą stanowi beton zwarty o konsystencji wil-

gotnej zawierającej składniki podnoszące odporność na wnikanie wody oraz mieszanki betonowej war-

stwy wierzchniej zawierającej składniki podnoszące jej hydrofobowość, które poddaje się zwibropraso-

waniu w formach warstwy konstrukcyjnej oraz po nasypie warstwy wierzchniej zwibroprasowaniu war-

stwy wierzchniej i poddaje się procesowi dojrzewania. Składniki warstwy konstrukcyjnej, wagowo dozuje 

się w następującej kolejności: piasek o granulacji 0 do 2 mm w ilości 600 kg i wilgotności naturalnej 1%, 

żwir o granulacji 2 do 8 mm w ilości 650 kg oraz żwir o granulacji 8 do 16 mm w ilości 450 kg i wilgotności 

naturalnej 1%, które wprowadza się do kosza zasypowego miksera. Do wymieszanego kruszywa dodaje 

się środek hydrofobizujący będący wodnym roztworem dyspersji krzemianu sodowego w ilości 0,3% 

stosowanego spoiwa czyli 1,2 kg, zaś po wymieszaniu kruszyw dodaje się cement w ilości 240 kg oraz 

popiół lotny w ilości 80 kg. Po wymieszaniu składników ze wstępnie przygotowanym kruszywem dodaje 

się mieszaninę domieszek składającą się z plastyfikatora w ilości 0,2% w stosunku do masy spoiwa 

(cement + popiół lotny) i uszczelniacza silanowo – siloksanowego w ilości 0,8% w stosunku do masy 

spoiwa oraz wodę zarobową w ilości 80 I do uzyskania konsystencji wilgotnej o wysokiej sztywności 

(test Ve-Be 30 – 50s) i urabialności pozwalającej na formowanie mieszanki betonowej metodą wibro-

prasowania bez efektu „beczki” tj. wyoblenia bocznych ścian elementów. Na warstwę konstrukcyjną 

zaformowaną z mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej nakłada się metodą „mokre na mokre”  

8 mm warstwę mieszanki betonowej stanowiącą warstwę licową i poddaje się zwibroprasowaniu w for-

mie kształtującej kostkę brukową siłą udaru wibracji 150 kN przy docisku stempla 120 kN dla wielkości 

blatów produkcyjnych wynoszących 1400x1100 mm i powierzchni roboczej wynoszącej 1300x1050 mm 

oraz wysokości wyrobu 60 mm. Zaformowane elementy poddaje się procesowi dojrzewania w czasie  

7 dni, przy czym przez pierwsze dwa dni w komorze dojrzewalniczej o wilgotności 80% i temperaturze 

25°C, zaś pozostałe 5 dni w wilgotności 40% w temperaturze 18°C i odkłada się na pole odkładcze. 

P r z y k ł a d  w y k o n a n i a  II 

W przykładzie wykonania sposób wytwarzania kostki brukowej o zwiększonej odporności na prze-

siąkanie kapilarne i zwiększonej odporności na działania czynników atmosferycznych polega na przy-

gotowaniu mieszanki betonowej warstwy konstrukcyjnej, którą stanowi beton zwarty o konsystencji wil-

gotnej zawierającej składniki podnoszące odporność na wnikanie wody oraz mieszanki betonowej war-

stwy wierzchniej zawierającej składniki podnoszące jej hydrofobowość, które poddaje się zwibropraso-

waniu w formach warstwy konstrukcyjnej oraz po nasypie warstwy wierzchniej, zwibroprasowaniu war-

stwy wierzchniej i poddaje się procesowi dojrzewania. Składniki warstwy konstrukcyjnej, wagowo dozuje 

się w następującej kolejności: piasek o granulacji 0 do 2 mm w ilości 800 kg i wilgotności naturalnej 4%, 

żwir o granulacji 2 do 8 mm w ilości 750 kg oraz żwir o granulacji 8 do 16 mm w ilości 650 kg i wilgotności 

naturalnej 4%, które wprowadza się do kosza zasypowego miksera. Do wymieszanego kruszywa dodaje 

się środek hydrofobizujący będący wodnym roztworem dyspersji krzemianu sodowego w ilości 0,5% 

stosowanego spoiwa czyli 1,8 kg, zaś po wymieszaniu kruszyw dodaje się cement w ilości 280 kg oraz 

popiół lotny w ilości 120 kg. Po wymieszaniu składników ze wstępnie przygotowanym kruszywem dodaje 

się mieszaninę domieszek składającą się z plastyfikatora w ilości 0,6% w stosunku do masy spoiwa 

(cement + popiół lotny) i uszczelniacza silanowo – siloksanowego w ilości 1,2% w stosunku do masy 

spoiwa oraz wodę zarobową w ilości 150 I do uzyskania konsystencji wilgotnej o wysokiej sztywności 

(test Ve-Be 30 – 50s) i urabialności pozwalającej na formowanie mieszanki betonowej metodą wibro-

prasowania bez efektu „beczki” tj. wyoblenia bocznych ścian elementów. Na warstwę konstrukcyjną 

zaformowaną z mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej nakłada się metodą „mokre na mokre”  

8 mm warstwę mieszanki betonowej stanowiącą warstwę licową i poddaje się zwibroprasowaniu w for-

mie kształtującej kostkę brukową siłą udaru wibracji 250 kN przy docisku stempla 170 kN dla wielkości 

blatów produkcyjnych wynoszących 1400x1100 mm i powierzchni roboczej wynoszącej 1300x1050 mm 

oraz wysokości wyrobu 80 mm. Zaformowane elementy poddaje się procesowi dojrzewania w czasie  

7 dni, przy czym przez pierwsze dwa dni w komorze dojrzewalniczej o wilgotności 95% i temperaturze 

40°C, zaś pozostałe 5 dni w wilgotności 45% w temperaturze 22°C i odkłada się na pole odkładcze. 
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Zastrzeżenie patentowe 

1. Sposób wytwarzania kostki brukowej o zwiększonej odporności na przesiąkanie kapilarne  

i zwiększonej odporności na działania czynników atmosferycznych polegający na przygotowa-

niu mieszanki betonowej warstwy konstrukcyjnej, którą stanowi beton zwarty o konsystencji 

wilgotnej zawierającej składniki podnoszące odporność na wnikanie wody oraz mieszanki be-

tonowej warstwy wierzchniej zawierającej składniki podnoszące jej hydrofobowość, które pod-

daje się zwibroprasowaniu w formach warstwy konstrukcyjnej oraz po nasypie warstwy 

wierzchniej, zwibroprasowaniu warstwy wierzchniej, po czym poddaje się procesowi dojrze-

wania, znamienny tym, że składniki warstwy konstrukcyjnej, wagowo dozuje się w następu-

jącej kolejności: piasek o granulacji 0 do 2 mm w ilości 600 do 800 kg i wilgotności naturalnej 

od 1 do 4%, żwir o granulacji 2 do 8 mm w ilości 650 do 750 kg oraz żwir o granulacji 8 do  

16 mm w ilości 450 do 650 kg i wilgotności naturalnej od 1 do 4%, które wprowadza się do 

kosza zasypowego miksera, następnie do wymieszanego kruszywa dodaje się środek hydro-

fobizujący będący wodnym roztworem dyspersji krzemianu sodowego w ilości 0,3 do 0,5% 

stosowanego spoiwa czyli 1,2 do 1,8 kg, zaś po wymieszaniu kruszyw dodaje się cement  

w ilości 240 do 280 kg oraz popiół lotny w ilości 80 do 120 kg i po ich wymieszaniu ze wstępnie 

przygotowanym kruszywem dodaje się mieszaninę domieszek składającą się z plastyfikatora 

w ilości 0,2 do 0,6% w stosunku do masy spoiwa (cement + popiół lotny) i uszczelniacza sila-

nowo – siloksanowego w ilości 0,8 do 1,2% w stosunku do masy spoiwa oraz wodę zarobową 

w ilości 80 do 150 l do uzyskania konsystencji wilgotnej o wysokiej sztywności (test Ve-Be  

30 – 50s) i urabialności pozwalającej na formowanie mieszanki betonowej metodą wibropra-

sowania bez efektu „beczki” tj. wyoblenia bocznych ścian elementów, przy czym na warstwę 

konstrukcyjną zaformowaną z mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej nakłada się me-

todą „mokre na mokre” 8 mm warstwę mieszanki betonowej stanowiącą warstwę licową i pod-

daje się zwibroprasowaniu w formie kształtującej kostkę brukową siłą udaru wibracji 150 do 

250 kN przy docisku stempla 120 do 170 kN dla wielkości blatów produkcyjnych wynoszących 

1400x1100 mm i powierzchni roboczej wynoszącej 1300x1050 mm oraz wysokości wyrobu 60 

lub 80 mm, po czym zaformowane elementy poddaje się procesowi dojrzewania w czasie  

7 dni, przy czym przez pierwsze dwa dni w komorze dojrzewalniczej o wilgotności 80 do 95% 

i temperaturze 25 do 40°C, zaś pozostałe 5 dni w wilgotności 40 do 45% w temperaturze 18 

do 22°C i odkłada się na pole odkładcze. 
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