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Wiele historycznych centrów miast zawdzięcza swój niepowtarzalny urok starym nawierzchniom 

wybrukowanym w tradycyjny sposób. Dawniej w najbardziej eleganckich miejscach układano je w stylowe 

łuki z pojedynczych kamieni różnej wielkości. Dziś te ponadczasowe wzory odtwarza się w znacznie 

bardziej wymagającej przestrzeni nowoczesnych europejskich miast.
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1 Arte Kostka Staromiejska
Przestrzeń publiczna zasługuje na piękne i funkcjonalne 
powierzchnie.

Kostka Staromiejska Arte to połączenie wysokiej 
funkcjonalności oraz wyjątkowej estetyki. Arte to 
zestaw 10 kamieni z fugą pozorną, formujących 
charakterystyczne łuki odcinkowe.

Unikalna geometria kamieni Arte nadaje otoczeniu 
staromiejski charakter. Kostka brukowa Arte doskonale 
pasuje do rewitalizacji ciągów komunikacyjnych 
w obszarach starówek i rynków, podlegających 
ochronie konserwatorskiej czy w otoczeniu zabytkowej 
architektury. 

Jednocześnie, nowoczesna technologia produkcji 
oraz subtelnie profilowana powierzchnia zapewnia 
dużo większy komfort użytkowania w porównaniu do 
nawierzchni kamiennych. Estetyka bruku kamiennego 
w połączeniu z gładką nawierzchnią betonu pozwala 

także na tworzenie fascynujących kontrastów 
z nowoczesnym budownictwem.

Nawierzchnia z Kostki Staromiejskiej Arte to także 
jedno z najtrwalszych rozwiązań, nie tylko wśród 
systemów kostki brukowej, lecz w ogóle dostępnych 
typów warstw ścieralnych dróg. Trwałość nawierzchni 
Arte wynika jednocześnie z wzajemnego klinowania się 
kamieni (unikalny system Einstein®), grubości kostki 
10 cm oraz wielokierunkowego, zmiennego układu 
fug. Dzięki temu ryzyko deformacji nawierzchni jest 
niezwykle małe.

Zapraszamy do świata dobrego wzornictwa.
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Zalety:
•	 Połączenie tradycyjnego stylu nawierzchni 

z nowoczesną technologią układania.
•	 Wysoka nośność i odporność na ruch ciężki (system 

Einstein® str. 8).
•	 Szerokie możliwości projektowe: odcinki proste, 

łuki, ronda.
•	 Odporność na mróz i działanie soli odladzających.
•	 Komfort użytkowania nawierzchni.

Kostka Staromiejska Arte pozwala układać tradycyjne 
wzory łukowe, faliste, oraz profilować zakręty i całe 
ronda. Jest szczególnie polecana do budowy intensywnie 
użytkowanych nawierzchni o wysokich wymaganiach 
wytrzymałościowych, jak chodniki, place, jezdnie i strefy 
ruchu okrężnego. 

Dzięki nowatorskim rozwiązaniom Arte łączy 
ponadczasowy urok klasycznego bruku z drobnych 
kamieni, z zaletami nowoczesnej, ściśle ułożonej 
i wytrzymałej nawierzchni. 
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Informacje ogólne

Einstein® to opatentowany system ścisłego wiązania 
kamieni o grubości 10 cm z kontrolą odstępów 
i zabezpieczeniem przeciw przesunięciom. Technika 
„klinowania” kamieni przeznaczona jest do stosowania 
na intensywnie użytkowanych nawierzchniach o dużym 
natężeniu ruchu i znacznych obciążeniach.

System fug Einstein® opiera się na łączeniach 
składających się z odstępników oraz dystansów 
punktowych. Odstępniki rozmieszczone są na 
bocznej powierzchni kamieni w parach, wzajemnie 
klinując sąsiednie elementy kostki. Punktowy 
dystans gwarantuje zachowanie stałej szerokości 
fugi. Odpowiednia geometria odstępników zapewnia 
optymalne wypełnianie spoin piaskiem. Dzięki 
temu nawierzchnia utrzymuje elastyczność. Ryzyko 
uszkodzenia kostki pod obciążeniem jest minimalne. 

System łączenia Einstein® ułatwia także układanie 
elementów. Wypusty oraz dystanse punktowe 
naprowadzają kamienie na prawidłową pozycję 
zachowując szerokość fug.

Zalety nawierzchni z kostki brukowej z systemem 
Einstein®:
•	 odporność na obciążenia od ciężkiego ruchu 

kołowego,
•	 brak wzajemnego przesuwania kostek w kierunku 

poziomym,
•	 brak ryzyka uszkodzenia krawędzi kostki na skutek 

ugięcia nawierzchni,
•	 stała szerokość fug,
•	 możliwość wymiany i uzupełniania pojedynczych 

elementów nawierzchni,
•	 odporność na wysokie temperatury, mróz i środki 

odladzające. 

2 Einstein®
 system
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Od 1999 roku system Einstein® jest z powodzeniem 
stosowany na powierzchniach poddawanych najwyższym 
obciążeniom w całej Europie. To doskonałe rozwiązanie 
w przypadku placów, rond i parkingów.

Uwaga: Skuteczność systemu Einstein® wymaga 
starannie wykonanej podbudowy z uwzględnieniem 
odprowadzenia wody opadowej i wypełnienia spoin 
kruszywem o odpowiednio dobranej frakcji.

Rys. 1. System Einstein® – sposób łączenia kamieni Arte
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Badania nośności

Na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie 
przeprowadzono badania trwałości nawierzchni 
wykonanych z różnego rodzaju kostki brukowej. 
Nawierzchnie zostały poddane przyspieszonej 
symulacji przejazdu miliona samochodów ciężarowych 
z jednoczesnym uwzględnieniem obciążeń pionowych 
i poziomych.

Spośród badanych systemów kostki, największą 
wytrzymałość zapewniały wyroby z systemem Einstein®. 
Nawierzchnia z nich wykazała niemal całkowity brak 
deformacji (poniżej 1‰). Było to możliwe dzięki 
odpowiedniej, opatentowanej geometrii odstępników, 
która klinowała sąsiednie kamienie kostki oraz 
pozwalała na optymalne wypełnienie fug piaskiem.

Rys. 2. System Einstein® – rozkład sił tnących pomiędzy kamieniami kostki
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Rys. 3. Kostka brukowa z systemem Einstein® wykazuje się odpornością na nacisk punktowy oraz przesuwanie  
 i obracanie pod wpływem ruchu kołowego
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Rys. 4. Średnie charakterystyczne przemieszczenie po 106 cyklach obciążeń [‰]  
(źródło: Dipl.-Ing. D.Ascher, Dr.-Ing. T.Lerch, Prof. Dr.-Ing. habil. Frohmut Wellner, „Verformungsverhalten von  
Betonpflasterbefestigungen unter vertikaler und horizontaler dynamischer Lasteintragung“)
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Podstawowymi kamieniami Arte są elementy tworzące 
łuki odcinkowe A i B. Na każdy łuk składa się zestaw 
czterech kamieni. Wszystkie kamienie posiadają tzw. 
„pozorne fugi”, optycznie dzielące je na kilka mniejszych 
elementów.

Łuk stanowi podstawę wszystkich dalszych modułów 
ułożenia oraz wzorów wykonania nawierzchni. 

W systemie Arte funkcjonują dwa łuki podstawowe  
(A i B) - oba składające się na pierwszy rzut oka 
z jedenastu kamieni, a w rzeczywistości tylko z czterech.

3 Asortyment i kolorystyka

Rys. 5. Elementy łuku podstawowego A Rys. 6. Elementy łuku podstawowego B

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4
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Naprzemiennie ułożone łuki typu A, B 
– fugi mijają się w połowie szerokości kamieni.

Trzykrotnie powtarzający się łuk typu A 
– fugi pokrywają się.

Dlaczego dwa łuki?

Zastosowanie dwóch łuków z różnych elementów 
o odmiennym układzie fug pozwala na uzyskanie 
powierzchni o naturalnej estetyce. Dzięki temu 
Kostka Staromiejska Arte umożliwia wykonanie 
nawierzchni w kilku wariantach układu fug i łuków.

Rys. 7. Łuk podstawowy A Rys. 8. Łuk podstawowy B

A1

A2

A3

99 cm

A4

B1

B2
B3

B4

99 cm

99 cm 99 cm
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Kamienie łącznikowe

Uzupełnieniem konstrukcji łuków A i B są kamienie 
łącznikowe A-L i B-L. Ich zastosowanie pozwala 
na układanie kilku łuków jednego typu w rzędzie. 
Rozpiętość łuku z wezgłowiem wynosi 120 cm, a jego 
wysokość – 25 cm.

Element uzupełniający

Kamień uzupełniający o wymiarach 7,1 x 10 cm stosuje 
się do wykonywania opaski lub innych elementów 
porządkujących układ nawierzchni. 

A-L

Rys. 9. Kamień łącznikowy A-L do łuku A i B-L do łuku B

Rys. 11. Element uzupełniający

Rys. 10. Łuk podstawowy A i B 120 cm
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Kolorystyka

Kostka Staromiejska Arte produkowana jest na 
indywidualne zamówienie. Podstawowe kolory 
nawierzchni to antracytowy, tytanowy i porfirowy. 
Istnieje jednak możliwość zamówienia produktu 
o innej kolorystyce znajdującej się w aktualnej ofercie 
Semmelrock Stein+Design.

Minimalna wielkość zamówienia Kostki Staromiejskiej 
Arte wynosi 1 000 m2. 

antracytowy tytanowy porfirowy
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Kostka Staromiejska Arte powstała z inspiracji tradycyjnym wzornictwem. To zaawansowany technicznie 

system kostki brukowej o grubości 10 cm, oparty na łukach odcinkowych. Wyposażony został 

w sprawdzony i opatentowany system wiązania Einstein®.



19



20

4.1. Schemat regularny

Podstawowym schematem nawierzchni z Kostki  
Staromiejskiej Arte jest naprzemienne ułożenie łuków 
A i B (z uwzględnieniem kamieni A-L i B-L). Wzór ten 
charakteryzuje się regularnym układem fug i liniowym 
układem kamieni łącznikowych.

W układzie tym wymaga się przesunięcia 
kolejnych kamieni łącznikowych w rzędzie  
o 5 cm wzdłuż osi głównej drogi. Dzięki temu oś 
wyznaczona przez wezgłowia A-L i B-L zostanie 
utrzymana w linii równoległej do osi głównej drogi 
(więcej informacji w rozdziale 5.4.1.).

4  Wzory  ułożenia Arte

Rys. 12. Schemat regularny nawierzchni Arte
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4.2. Schemat naturalny

Nawierzchnia z kostki Arte w schemacie naturalnym 
najwierniej odzwierciedla nieregularny układ bruku 
z kamienia naturalnego. Charakter ten możliwy jest 
do uzyskania poprzez nieliniowy przebieg kamieni 
łącznikowych (rys. 13). Powstaje dzięki temu nawierzchnia 
o mniej uporządkowanym, dynamicznym układzie fug 
w porównaniu do odcinków o schemacie regularnym.

Schemat ten może znaleźć również zastosowanie na 
zakrętach i rondach, zachowując estetyczną ciągłość 
nawierzchni. Szczegółowe wytyczne co do sposobu 
układania powierzchni naturalnej z Kostki Staromiejskiej 
Arte znajdują się w rozdziale 5.4.2.

Rys. 13. Schemat naturalny nawierzchni Arte
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4.3. Schemat falisty

Wykorzystując łuki (bez łączników A-L i B-L) możliwe 
jest uzyskanie falistego wzoru nawierzchni. W układzie 
tym co drugi pas łuków odwrócony jest o 180°  
(rys. 14). Schemat ten może być wykorzystany wyłącznie 
na prostych odcinkach drogi. 

Podobnie jak w pozostałych schematach ułożenia, 
tu również zaleca się zachowanie naprzemienności 
łuków A i B w kolejnych rzędach. Więcej informacji 
na temat formowaniu układu falistego znajduje się 
w rozdziale 5.4.3.

Rys. 14. Schemat falisty – naprzemienny układ łuków w pasach i rzędach zapewnia odpowiedni rozkład fug
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5.1. Zalecenia ogólne

Kostka Staromiejska Arte może zostać wpasowana w każdą 
nawierzchnię niezależnie od jej geometrii. Jednak, aby uzyskać 
najlepszy efekt wizualny oraz zoptymalizować czas trwania 
inwestycji, warto przestrzegać kilku prostych zasad:
•	 Szerokość nawierzchni powinna uwzględniać moduł 

szerokości wzoru ułożenia i (w miarę możliwości) 
wynikającą z tego liczbę koniecznych cięć kostki (szczegóły 
omówiono w podrozdziałach). Zalecenie to dotyczy 
wymiaru „netto” szerokości, który nie zawiera szerokości 
dodatkowej opaski, krawężników, itd.

•	 Oś kamieni łącznikowych (lub połączeń łuków w układzie 
falistym) powinna być oddalona od krawędzi drogi  
o 50-60 cm (zależnie od przyjętego schematu). Dzięki 
temu łuki w nawierzchni zetkną się z krawędzią drogi pod 
kątem ok. 90°.

•	 Układ kamieni w nawierzchni powinien być symetryczny 
względem jej osi głównej.

•	 Wymagane podczas układania nachylenie łuków do linii 
bazowej w układzie regularnym (kąt 2,37°) oraz falistym 
(kąt 0,54°) w praktyce jest nietrudne do uzyskania i nie 
wpływa na estetykę gotowej nawierzchni.

•	 W przypadku zakładanej zmieniającej się kolorystyki 
nawierzchni (np. poprzez wstawienie kilku rzędów 
łuków w odmiennym kolorze) należy precyzyjnie określić 
położenie granic barw.

Spełnienie powyższych zaleceń pozwoli również na 
znaczne ograniczenie strat materiału, a tym samym 
zmniejszenie kosztów inwestycji.

5 Zalecenia projektowo-wykonawcze
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5.2. Projektowanie

Projektując nawierzchnię z kostki Arte nie ma 
konieczności określania dokładnego położenia 
pojedynczych kamieni. Warto jednak w projekcie  
zawrzeć następujące informacje:
•	 opis wzoru ułożenia (regularny, naturalny lub falisty),
•	 odsunięcie osi kamieni łącznikowych od krawędzi 

drogi,
•	 szerokość opaski i szerokość „netto” nawierzchni 

z łuków Arte.

Ułatwi to późniejsze zaplanowanie i przeprowadzenie 
prac brukarskich.

Pomoc przy projektowaniu

Eksperci Semmelrock Stein+Design służą wszelką 
pomocą w trakcie projektowania nawierzchni 
z Kostki Staromiejskiej Arte. Zależy nam na jak 
najbardziej optymalnym wykorzystaniu kostki Arte, 
dlatego służymy możliwością konsultacji i wsparcia 
projektowego.
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5.3. Przed rozpoczęciem prac

5.3.1. Pakowanie elementów Arte

Kamienie łuków typu A i B dostarczane są na plac 
budowy na jednej palecie, jako kombiforma (rys. 15). Na 
osobnej palecie pakowane są elementy łączące A-L i B-L.
Wszystkie kamienie posiadają odstępniki stanowiące 
część systemu wiązania Einstein® (patrz: rozdział 2.). 

W celu rozróżnienia kamieni A i B, elementy A posiadają 
w narożu znacznik w formie dodatkowego, niskiego 
odstępnika (rys. 16).

B4
B3

B4 B1 B2

A1
A2 A3 A4

B3
B4 B1 B2

A1
A2 A3 A4

B3 B4 B1 B2

A1 A2 A3 A4

B3 B4 B1 B2

A1 A2 A3 A4

Rys. 15. Układ elementów podstawowych  
 A i B na warstwie palety

Rys. 16. Znacznik w kamieniach typu A,  
 odróżniający je od kamieni typu B
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5.3.2. Czytanie projektu nawierzchni

Przed rozpoczęciem prac, należy przeanalizować projekt 
nawierzchni. Zawarte w nim informacje powinny pozwolić na 
określenie:
•	 wzoru ułożenia (regularny, naturalny lub falisty),
•	 szerokości opaski i szerokości „netto” nawierzchni 

z łuków Arte,
•	 odsunięcia osi kamieni łącznikowych od krawędzi 

drogi.

Są to informacje niezbędne do rozpoczęcia układania 
nawierzchni. Na ich podstawie należy wytyczyć przebieg 
osi kamieni łącznikowych lub bezpośrednich połączeń 
dwóch łuków (przy wzorze falistym). Osie te najlepiej 
oznaczyć na czas układania sznurkiem (fot. 1).

Ułożenie pierwszych łuków należy wykonać ze 
szczególną starannością, ponieważ będą one stanowić 
podstawę do dalszego wykonania nawierzchni.

Fot. 1. Oznaczenie osi przebiegu kamieni łącznikowych  
 ułatwia kontrolę poprawności ułożenia

Wsparcie dla wykonawcy

Kostka Staromiejska Arte to jedyny tego rodzaju 
system nawierzchni w Polsce. Z tego względu 
Semmelrock Stein+Design oferuje wykonawcom 
realizującym inwestycje z systemem Arte możliwość 
odbycia wcześniejszego szkolenia praktycznego, 
a także wsparcie techniczne podczas układania 
nawierzchni. Nasi eksperci dysponują fachową wiedzą 
oraz narzędziami, które znacznie ułatwiają układanie 
nawierzchni.
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5.4. Odcinki proste

5.4.1. Układ regularny

Układ regularny składa się z łuków o rozpiętości 120 cm 
ułożonych pasami wzdłuż osi głównej drogi. 
Z tego względu zaleca się, aby szerokość drogi 
(pomiędzy wewnętrznymi krawędziami opaski) była 
wielokrotnością tego wymiaru. 

Schemat charakteryzuje się liniowym układem kamieni 
łącznikowych. Ich oś powinna znajdować się w odległości 
60 cm od krawędzi drogi i przebiegać równolegle do osi 
głównej drogi. Ograniczy to liczbę cięć i zminimalizuje 
straty materiału na budowie.

60 cm 60 cmn x 120 cm

Rys. 17. Optymalna geometria nawierzchni w układzie regularnym

n x 120 cm 60 cm60 cm
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1 2Przed rozpoczęciem układania 
z projektu nawierzchni należy 
odczytać przebieg osi elementów 
łącznikowych i trwale je oznaczyć. 

Układanie należy rozpocząć od 
kamieni łącznikowych A-L.
Należy układać je od lewej do 
prawej w rozstawie 120 cm. 
Każdy kolejny element A-L należy 
przesunąć o 5 cm wzdłuż osi 
drogi względem poprzedniego 
kamienia.

120 cm 120 cm60 cm

A-L A-L
A-L

5 
cm

10
 c

m

Kroki układania

3Przed osadzeniem łuków 
warto ułożyć ciąg kamieni 
łącznikowych, naprzemiennie A-L 
i B-L, na odcinku kilku metrów. 
Należy przy tym kontrolować 
rozstaw osi.A-L A-L

A-L B-L B-L
B-L

Podpowiedź

Poprawne i dokładne ułożenie osi kamieni łącznikowych 
pozwoli na szybkie i niemal automatyczne uzyskanie 
odpowiedniego wyglądu całej nawierzchni.
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4
5 6

Po ułożeniu kamieni 
łącznikowych należy uzupełnić 
łuki kamieniami A1-A4 i B1-B4. 

Uwaga: Należy kontrolować 
przemienność łuków A i B oraz 
ich dopasowanie odpowiednio  
do kamieni A-L i B-L.

Podpowiedź 

Wszystkie kamienie typu A (w tym 
kamienie łącznikowe) posiadają 
dodatkową wypustkę w narożniku. 
Podczas ich układania można je 
dodatkowo oznaczyć ołówkiem, 
aby szybciej odróżnić je od 
kamieni typu B.

Nawierzchnię należy uzupełnić 
o fragmenty znajdujące się 
przy krawędzi podłużnej. 
Jeżeli szerokość drogi jest 
wielokrotnością 120 cm, możliwe 
jest wykorzystanie dociętych 
elementów po dwóch stronach 
drogi.

W ostatnim etapie należy 
uzupełnić brakujące elementy, 
docinając je w razie konieczności.

Uwaga: Należy zachować 
naprzemienność łuków typu A i B.
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5.4.2. Układ naturalny

Podobnie jak w schemacie regularnym, układ 
naturalny bazuje na łukach odcinkowych. Jednak 
w przeciwieństwie do układu regularnego, schemat 
fug jest „nieuporządkowany” i może się zmieniać, 
przechodząc od spokojnego do bardziej dynamicznego. 

Zalecana szerokość drogi wynosi sumę wielokrotności 
120 cm (rozpiętość łuku) oraz 100÷110 cm. Różnica 
w stosunku do zaleceń przy schemacie regularnym 
wynika z nieliniowego przebiegu osi kamieni 
łącznikowych. Jej odsunięcie od wewnętrznej linii opaski 
wynosi optymalnie 50÷55 cm. 

50÷55 cm 50÷55 cmn x 120 cm

Rys. 18. Optymalna geometria nawierzchni w układzie naturalnym

n x 120 cm 50÷55 cm50÷55 cm

linia referencyjna
obszar kontrolny
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Podczas układania nawierzchni o schemacie 
naturalnym obowiązuje „reguła obszaru kontrolnego”. 
Jest to pas o szerokości 20 cm, biegnący wzdłuż linii 
referencyjnej. Linia referencyjna to prosta równoległa 
do osi głównej drogi, przebiegająca przez miejsce 
łączenia dwóch łuków. 

Dolne wierzchołki kostek łączących (również tych 
docinanych) muszą zawsze znajdować się wewnątrz 
obszaru kontrolnego – maksymalnie dziesięć 
centymetrów od osi nawierzchni (rys. 18). Zasada ta 
obowiązuje również podczas układania zakrętów (więcej 
informacji w rozdziale 5.5.).

Podpowiedź 

Podczas układania odcinków prostych, umiejscowienie 
linii referencyjnej możliwie blisko prawej krawędzi drogi 
zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w dalszym etapie 
prac.

Zasady układania kamieni łącznikowych Arte wzdłuż 
linii referencyjnej na odcinkach prostych:
•	 Układanie należy rozpocząć od wytyczenia linii 

referencyjnej i oznaczenia jej sznurkiem lub w inny 
wyraźny sposób. 

•	 Podczas układania linii kamieni łącznikowych nie 
można przekraczać granic obszaru kontrolnego. Jeżeli 
kolejny kamień łącznikowy nie spełnia tego warunku, 

to ostatnio położony element należy zamienić na 
połowę łącznika (odpowiednio lewą lub prawą).

•	 Zastosowanie lewej części kamienia łącznikowego 
zbliża przebieg linii do prawej krawędzi obszaru 
kontrolnego, użycie prawej części – do krawędzi 
lewej.

•	 Lewą i prawą część kamieni łącznikowych należy 
stosować na przemian.

•	 W przypadku użycia prawej połówki kamienia 
łącznikowego należy następnie ułożyć co najmniej 
jeden pełny kamień.

•	 W przypadku użycia lewej połówki kamienia 
łącznikowego należy następnie ułożyć o jeden pełen 
kamień więcej niż po użyciu prawej części.

•	 Układanie linii kamieni łącznikowych należy 
rozpocząć od pełnych elementów. Należy ułożyć ich 
tyle samo, ile przewidziane jest za lewą połówką 
kamienia dociętego (czyli co najmniej o jeden więcej 
niż wynosi połowa pasów łuków w nawierzchni).

•	 Kamienie łącznikowe A-L i B-L należy układać 
naprzemiennie, włączając kamienie docinane. Dzięki 
temu ich zużycie oraz późniejsze zużycie łuków typu 
A i B będzie równomierne.

Poprawne ułożenie kamieni łącznikowych wzdłuż linii 
referencyjnej sprawia, że dalsze układanie przebiega 
znacznie szybciej.
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Przykład 

Układ kamieni łącznikowych wzdłuż linii referencyjnej:
1. 3 pełne kamienie łącznikowe: A-L, B-L, A-L,
2. prawa połowa kamienia B-L,
3. 2 pełne kamienie łącznikowe: A-L, B-L,
4. lewa połowa kamienia A-L,
5. 3 pełne kamienie łącznikowe: B-L, A-L, B-L,
6. prawa połowa kamienia A-L,
7. 2 pełne kamienie łącznikowe: B-L, A-L,
8. lewa połowa kamienia B-L.

Dla zaawansowanych

W zależności od ilości pełnych kamieni łącznikowych 
pomiędzy dociętymi połówkami, układ fug będzie bardziej 
zmienny, dynamiczny (mała liczba pełnych kamieni) 
lub spokojniejszy (większa liczba kamieni). Charakter 
nawierzchni może się zmieniać na poszczególnych 
odcinkach. Należy jednak pamiętać, aby za każdym razem, 
gdy zwiększa się liczba pełnych kamieni po użyciu lewej 
połowy łącznika, odpowiednio ją zwiększyć również po 
użyciu prawej części (według zasad ogólnych).

Podpowiedź 

Wszystkie kamienie typu A (zarówno łuki jak i kamienie 
łącznikowe) posiadają dodatkową wypustkę w narożniku. 
Podczas ich układania można je dodatkowo oznaczyć 
ołówkiem, aby szybciej odróżnić je od kamieni typu B.

A-L

B-L

A-L

A-L

B-L

A-L1

B-L

A-L

B-L

A-L2

B-L2

B-L

A-L
B-L1
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3

1

4

2
Dalej układa się jeden lub kilka 
kolejnych kamieni łącznikowych. 
zachowując przemienność typu 
A-L i B-L. Nie można przy tym 
przekroczyć granic obszaru 
kontrolnego.

Przed rozpoczęciem układania 
z projektu należy odczytać 
odległość osi elementów 
łącznikowych od krawędzi 
drogi. Należy wytyczyć przebieg 
linii referencyjnej i trwale ją 
oznaczyć.

Następnie układa się prawą 
połowę kamienia łącznikowego – 
A-L lub B-L w zależności od typu 
ostatniego pełnego elementu.

Układanie rozpoczyna się od 
ułożenia jednego łuku typu A, 
opartego o linię bazową1. Służy 
to poprawnemu ustawieniu 
pierwszego kamienia 
łącznikowego.

Kroki układania

A

 1 W układzie tym nie stosuje się przesunięcia kolejnych kamieni łącznikowych w rzędzie, które obowiązuje przy schemacie regularnym (patrz: str. 32).

B-L
A-L
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7

5 6
Ponownie układa się kilka 
kamieni łącznikowych (np. 3). 
Ich liczba powinna być o jeden 
mniejsza niż wcześniejsza ilość 
(tutaj: 4).

Po nich osadza się lewą połowę 
odpowiedniego kamienia 
łącznikowego.

Należy powtarzać schemat 
ułożenia kamieni łącznikowych. 
Pamiętać trzeba o przemiennym 
układaniu typu A-L i B-L.

W ten sposób dolny wierzchołek 
kolejnego kamienia znajdzie się 
dokładnie na linii referencyjnej 
– tak jak wierzchołek pierwszego 
kamienia.

Podpowiedź 
Wszystkie kamienie typu 
A (zarówno łuki jak i kamienie 
łącznikowe) posiadają dodatkową 
wypustkę w narożniku. Podczas 
ich układania można je 
dodatkowo oznaczyć ołówkiem, 
aby szybciej odróżnić je od 
kamieni typu B.
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10

8 9

11W ten sam sposób układa się 
kolejne, pełne pasy łuków. 
Należy przy tym cały czas 
kontrolować prawidłowe 
dopasowanie łuków typu A i B.

Kolejnym etapem jest ułożenie 
pełnych łuków na lewo od linii 
referencyjnej.

Dalej, zaczynając od początku (od 
„dołu”) układa się pełne kamienie 
łącznikowe, odpowiednio A-L lub 
B-L.

Powstałe luki należy wypełnić 
kamieniami dociętymi (lewą lub 
prawą połową).

Zachowując zasadę stosowania 
kamieni łącznikowych  
i przemienności łuków, należy 
uzupełnić nawierzchnię przy 
krawędziach.

B-L

A-L

A-L

B-L
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5.4.3. Układ falisty

Odcinek prosty z falistym układem kamieni bazuje 
na łukach A i B bez kamieni łącznikowych. Łuki 
zestawia się naprzemiennie pod kątem 180° 
(rys. 19 i 20). Stosuje się przy tym zasadę, że 
łuk właściwy A przechodzi w łuk odwrócony  
B i odwrotnie. Szerokość podstawowego modułu  
(dwa łuki obok siebie) wynosi 207,3 cm.

Odległość osi połączenia dwóch łuków (miejsce przejścia 
łuku normalnego w odwrócony) od krawędzi jezdni 
powinna wynosić 50 cm lub 53,8 cm w zależności od 
sytuacji (rys. 22). Optymalna szerokość drogi wyniesie 
zatem wielokrotność 103,7 cm (połowa z 207,3 cm) wraz 
z pasami przy krawędzi o szerokości 50/53,8 cm.

B1

B2
B3

B4

A1

A2

A3

A4

207,3 cm

A1

B1

B2
B3

B4

A1

A2

A3

A4

207,3 cm

B1

Rys. 19.  Fala: właściwy łuk A przechodzący w odwrócony łuk B

Rys. 20.  Fala: właściwy łuk B przechodzący w odwrócony łuk A

207,3 cm

207,3 cm
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Symetria i antysymetria

W uzyskaniu estetycznej nawierzchni z układem 
falistym pomocne jest zachowanie symetrii lub 
antysymetrii łuków (w zależności od szerokości 
drogi). W tym drugim przypadku rząd łuków 
rozpoczyna się np. od łuku normalnego,  
a kończy łukiem odwróconym.

Rys. 21. Optymalna szerokość drogi

n x 207,3 (103,7) 50/53,8 cm50/53,8 cm

Rys. 22. Odległość osi łączenia dwóch łuków od krawędzi 
 zależnie od sposobu ułożenia łuków

n x 207,3 (103,7) 50/53,8 cm50/53,8 cm

50 cm 53,7 cm

50 cm53,8 cm
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Kroki układania

1
2
3

Przed rozpoczęciem układania z projektu należy 
odczytać rozstaw osi łączenia łuków i trwale je 
oznaczyć. 

Układanie wzoru falistego należy rozpocząć od
osadzenia łuków A w pasach łuków właściwych. 
Każdy kolejny pas łuków (położony na prawo od 
poprzedniego) powinien być ułożony  
z przesunięciem 2,1÷2,2 cm wzdłuż osi drogi.

Sugeruje się ułożenie w pierwszej kolejności 
dłuższych odcinków pasów łuków właściwych. 
Należy przy tym kontrolować ich rozstawienie. 

50 cm 207,3 cm 207,3 cm

2,
1 c

m

4,
3 

cm
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4
5
6

Po ułożeniu kilku, kilkunastu rzędów łuków 
właściwych, można rozpocząć układanie pasów 
łuków odwróconych. Właściwy łuk typu A  
należy połączyć z odwróconym łukiem typu B  
i odwrotnie.

Nawierzchnię należy uzupełnić o fragmenty 
znajdujące się przy krawędzi podłużnej. Jeżeli 
szerokość drogi jest wielokrotnością 103,7 cm, 
możliwe jest wykorzystanie elementów dociętych 
po dwóch stronach drogi.

W ostatnim etapie należy uzupełnić brakujące 
elementy, docinając je w razie konieczności.

Uwaga: Należy zachować przemienność łuków 
typu A i B.
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5.4.4. Porównanie schematów

Odcinki proste mogą być układane w schemacie 
regularnym, naturalnym (nieregularnym) lub falistym.

Rys. 23. Wzory ułożenia odcinków prostych z Kostki Staromiejskiej Arte: (a) układ regularny, (b) układ naturalny (nieregularny), (c) układ falisty
(a) (b) (c)
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Układ regularny Układ naturalny Układ falisty

Zastosowane elementy:
•	 łuki (typu A i B),
•	 kamienie łącznikowe.

Zastosowane elementy:
•	 łuki (typu A i B),
•	 kamienie łącznikowe.

Zastosowane elementy:
•	 łuki (typu A i B).

Najważniejsze cechy:
•	 regularny obraz fug,
•	 liniowy układ kamieni łącznikowych,
•	 mijanie się fug w kolejnych rzędach łuków,
•	 wzór prosty do opanowania w trakcie układania,
•	 schematyczny proces układania,
•	 możliwość łatwego kontrolowania poprawności 

wzoru ułożenia,
•	 możliwość ograniczenia docinania kamieni,
•	 nachylenie podstawy łuku w stosunku do linii 

bazowej o 2,37° pozostaje niewidoczne dla 
postronnego obserwatora.

Najważniejsze cechy:
•	 naturalny, „nieuporządkowany” obraz fug,
•	 „rozmyta” oś kamieni łącznikowych,
•	 łatwe rozpoczęcie układania – brak nachylenia 

podstawy łuków do linii bazowej,
•	 możliwość zastosowania na odcinkach prostych 

i zakrętach,
•	 miejscowe nakładanie się fug w dwóch kolejnych 

rzędach wynikające z zamierzonego efektu 
„przypadkowego” układu kamieni (na wzór bruku 
kamiennego).

Najważniejsze cechy:
•	 regularny obraz fug,
•	 mijanie się fug w kolejnych rzędach łuków,
•	 zastosowanie kamieni tylko jednego rodzaju,
•	 wzór prosty do opanowania w trakcie układania,
•	 schematyczny proces układania,
•	 możliwość łatwego kontrolowania poprawności 

wzoru ułożenia,
•	 możliwość ograniczenia docinania kamieni,
•	 nachylenie podstawy łuku w stosunku do linii 

bazowej o 0,54° pozostaje niewidoczne dla 
postronnego obserwatora.
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5.5. Zakręty i ronda

Zakręty i strefy ruchu okrężnego są szczególnie 
narażone na deformację nawierzchni w skutek 
tarcia kół i częstych zmian kierunku poruszania się 
pojazdów (szczególnie ciężarowych). Opatentowany 
system wiązania kostki Arte – Einstein® zapewnia 
ogromną trwałość nawierzchni, w tym odporność na  
przemieszczenia poziome i ograniczenie uszkodzeń 
krawędzi pojedynczych kamieni.

Kostka Staromiejska Arte umożliwia formowanie 
zakrętów i rond z zachowaniem naturalnego schematu 
ułożenia występującego na odcinkach prostych. 
Minimalny promień wewnętrzny łuku drogowego 
z kamieni Arte wynosi 1,0 m.

Rys. 24. Minimalny promień wewnętrzny łuku drogowego z Kostki Staromiejskiej Arte

Uwaga: Formowanie łuków wymaga zachowania 
wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.Rm

in =
 10

0 
cm



53

Podobnie jak przy odcinkach prostych, układanie kostki 
Arte na zakrętach należy wykonywać z zastosowaniem 
„reguły obszaru kontrolnego”. Również tutaj należy 
w pierwszej kolejności ułożyć poprawnie linię kamieni 
łącznikowych, a następnie wypełnić nawierzchnię 
łukami typu A i B.

Zasady układania nawierzchni Arte na zakrętach:
•	 Układanie zakrętów należy rozpocząć od wyznaczenia 

linii referencyjnej i oznaczenia jej sznurkiem lub 
w inny wyraźny sposób. Jako linię referencyjną 
należy wybrać oś kamieni łącznikowych położoną jak 
najbliżej wewnętrznej krawędzi zakrętu (rys. 25).

•	 Podczas układania linii kamieni łącznikowych nie 
można przekraczać granic obszaru kontrolnego,  
tj. dolny wierzchołek każdego kamienia łącznikowego 
powinien znajdować się nie dalej niż 10 cm od linii 
referencyjnej. Jeżeli kolejny kamień łącznikowy nie 
spełnia tego warunku, to ostatnio położony element 
należy zamienić na połowę łącznika (odpowiednio 
lewą lub prawą).

•	 Na zakrętach w prawo: zastosowanie lewej części 
kamienia łącznikowego zbliża przebieg linii 
do wewnętrznej zakrętu, użycie prawej części 
(„kontrującej”) – do zewnętrznej (rys. 26a).

•	 Na zakrętach w lewo: zastosowanie prawej 
części kamienia łącznikowego zbliża przebieg 
linii do wewnętrznej zakrętu, użycie lewej części 
(„kontrującej”) – do wewnętrznej (rys. 26b).

•	 Pomiędzy połówkami kamieni łącznikowych powinien 
znaleźć się co najmniej jeden a maksymalnie trzy lub 
cztery pełne kamienie łącznikowe. Większa liczba 
kamieni może powodować późniejsze problemy 
z utrzymaniem założonego kierunku układania 
(szczególnie przy małym promieniu zakrętu, rys. 27).

•	 W zależności od ilości pełnych kamieni łącznikowych 
pomiędzy dociętymi połówkami, profil zakrętu 
będzie ostry (mała liczba pełnych kamieni) lub 
łagodny (większa liczba). Reguła ta ma zastosowanie 
szczególnie przy zmiennym promieniu łuku 
drogowego (tzw. klotoida).
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Rys. 25. Optymalne położenie linii referencyjnej na zakrętach Rys. 26. Wpływ dociętych kamieni łącznikowych na kierunek układania na zakrętach (a) w prawo i (b) w lewo
(a) (b)

20 cm

Obszar kontrolny
Linia referencyjna

20 cm

Obszar kontrolny
Linia referencyjna
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Dzięki zastosowaniu powyższych zaleceń, struktura 
nawierzchni podąży automatycznie w kierunku 
wyznaczonym przez oś główną drogi.

Zasady układania nawierzchni na pełnych rondach są 
takie same jak przy łukach drogowych o kącie mniejszym 
niż 360°.

W razie awarii 

Co do zasady, pomiędzy dwiema połówkami kamieni 
łącznikowych należy ułożyć co najmniej jeden pełny 
element. Gdyby z jakiś powodów reguła ta nie pozwalała 
na utrzymanie kierunku układania zgodnego z linią 
referencyjną, możliwe jest ułożenie kilku dociętych 
kamieni łącznikowych pod rząd. Wówczas linia kamieni 
łącznikowych szybko powinna powrócić do osi obszaru 
kontrolnego. 

Uwaga: Powyższy zabieg można stosować wyłącznie, 
gdy linia referencyjna znajduje się przy wewnętrznej 
krawędzi zakrętu. Ponadto należy go stosować 
wyłącznie, gdy nie ma innej możliwości utrzymania linii 
odniesienia, ponieważ jego efektem jest miejscowe 
zaburzenie układu fug.

Rys. 27. Zbyt duża liczba pełnych kamieni łącznikowych  
 (tutaj: 5) na początku łuku drogowego może  
 spowodować brak możliwości utrzymania  
 kierunku linii referencyjnej
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Łączenie zakrętu z odcinkiem prostym

Wzór ułożenia Kostki Staromiejskiej Arte znajdujący 
się na zakrętach można łatwo połączyć z odcinkiem 
prostym. Dotyczy to zarówno odcinków prostych 
o schemacie naturalnym jak i regularnym. Podstawą 
łagodnego przejścia z prostej w zakręt jest prawidłowe 
wytyczenie linii referencyjnej łuku drogowego 
w stosunku do odcinka prostego. Obie linie powinny 
pokrywać się ze sobą lub ich wzajemne przesunięcie 
powinno wynosić wielokrotność 120 cm (rys. 28). 
Podobną zasadę należy zastosować przy wyznaczeniu 
linii odniesienia w odcinku następującym po zakręcie.
Powyższa zasada oznacza, że położenie linii 
referencyjnej kolejnego odcinka jest niezależne od 
pozycji ostatniego kamienia łącznikowego.

Dzięki zastosowaniu „reguły obszaru kontrolnego” do 
kształtowania zakrętów, układ fug pozostaje spójny 
z odcinkami prostymi o schemacie naturalnym. Jednak 
możliwe jest również łączenie zakrętów z prostą 
o układzie regularnym. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że rozmieszczenie fug będzie się nieco różnić 
pomiędzy tymi odcinkami. W gestii projektanta 
i inwestora pozostaje decyzja o wyborze wariantu 
ułożenia. Pod względem użytkowania i trwałości 
nawierzchni oba rozwiązania są prawidłowe.

Dla zaawansowanych 

Aby uzyskać możliwie najłagodniejsze przejście wzoru 
z prostej w zakręt, zaleca się na ostatnim fragmencie 
odcinka prostego (przed zakrętem) przesunięcie linii 
kamieni łącznikowych możliwie jak najbardziej na 
zewnątrz następującego łuku drogowego. Nie wolno 
przy tym przekroczyć granic obszaru kontrolnego.

Rys. 28. Położenie linii referencyjnej na kolejnych odcinkach drogi: (a) przejście z prostej w zakręt prawy,  
 (b) przejście prostej w zakręt lewy

(a) (b)

n x 120 cm
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5.6. Wypełnianie fug

Wybór odpowiedniego kruszywa do wypełnienia fug 
stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających 
na wygląd i trwałość nawierzchni. Piasek fugowy 
powinien być dobrej jakości, tzn. nie zawierać frakcji 
pylastych lub ilastych oraz być wolny od zanieczyszczeń. 
Dzięki temu kolor i wygląd nawierzchni nie ulegną 
zmianie.

Ponadto, kruszywo stosowane do wypełniania spoin 
w nawierzchni z Kostki Staromiejskiej Arte powinno 
gwarantować odpowiedni poziom wypełnienia fug. Z tego 
powodu często stosowanym rozwiązaniem są piaski 
płukane o frakcji 0-2 mm, które mogą być jednak podatne 
na wypłukiwanie ze spoin. 

Aby ograniczyć zjawisko wypłukiwania zaleca się 
stosowanie mieszanki kruszywa płukanego i łamanego 
w stosunku 1:1. Dodatek kruszywa łamanego sprawi, że 
ziarna będą się wzajemnie klinować. Nie należy jednak 
stosować wyłącznie kruszyw łamanych ze względu na 
ryzyko niedostatecznego wypełnienia fug.
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Dzięki nowatorskim rozwiązaniom Kostka Staromiejska Arte łączy ponadczasowy urok klasycznego bruku 

z drobnych kamieni, z zaletami nowoczesnej, ściśle ułożonej i wytrzymałej nawierzchni.
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