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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGĘSZCZANIEM
PODŁOŻA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża gruntowego pod boiska
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem :
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie boisk
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości
gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Wywóz ziemi na odległośc ustalona prez Wykonawcę
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny
być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi
w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
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
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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 na głębokość
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, 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,
określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia przyjętego
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w
dobrym stanie.
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 lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2.

Lp.
1

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podłoża

Wyszczególnienie badań
i pomiarów
Szerokość koryta

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
10 razy na 1 km
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2

Równość podłużna

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

6

7

co 20 m na każdym pasie ruchu

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
*)
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
Zagęszczenie, wilgotność
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/893112 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+ 10%.
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub
nasyp,
 profilowanie dna koryta lub podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoża,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-/B-06714-17
BN-64/8931-02

4.

BN-68/8931-04

5.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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OST D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S06102 [21] i obejmują SST:
2/D.02.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
2/D.03.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę
zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
2/D.02.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
2/D.03.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
STO „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
2/D.02.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
2/D.03.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
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2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodą stabilizacji mechanicznej
1-2
kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę
jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
Kruszywa
Żużel
Lp.
Wyszczególnienie
naturalne
łamane
właściwości
Podbudowa
zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomocnicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawartość ziarn mniejszych od 2
od 2
od 2
od 2
od 2
od 2

Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com

Badania
według

PN-B-06714

9

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

2
3

4

5

6

7
8

9

niż 0,075 mm, % (m/m)
do 10
Zawartość nadziarna, %
5
(m/m), nie więcej niż
Zawartość
ziarn
35
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie
1
więcej niż
Wskaźnik
piaskowy
po
od 30
pięcio-krotnym zagęszczeniu
do 70
metodą I lub II wg PN-B04481, %
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po 35
pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niż
30
b) ścieralność częściowa po
1/5 pełnej liczby obrotów,
nie więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie
2,5
więcej niż
Mrozoodporność, ubytek
masy po 25 cyklach zamraża5
nia, %(m/m), nie więcej niż

do 10

do 12

do 10

do 12

10

5

10

5

10

45

35

40

-

-

1

1

1

1

1

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

45

35

50

40

50

40

30

35

30

35

4

3

5

6

8

10

5

10

5

10

-15 [3]
PN-B-06714
-15 [3]
PN-B-06714
-16 [4]
PN-B-04481 [1]

BN-64/8931
-01 [26]

PN-B-06714
-42 [12]

PN-B-06714
-18 [6]
PN-B-06714
-19 [7]

-

-

-

-

1

3

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-28 [9]

80

60

80

60

80

60

120

-

120

-

120

-

PN-S-06102
[21]

Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niż

10 Zawartość związków siarki
w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie więcej niż
11 Wskaźnik nośności wnoś
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS 
1,00
b) przy zagęszczeniu IS 
1,03

do 12

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
 piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
 piasek wg PN-B-11113 [16],
Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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 miał wg PN-B-11112 [15],
 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].





2.3.6. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
D 15
d 85

 5
(1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny,
przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:
d 50
O 90

 1,2

(2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 0 90 powinna być
podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i
wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości,
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest
właściwy,
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inspektora Nadzoru.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora
Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt
2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres
stabilizowanych mechanicznie

Lp.

badań przy budowie podbudowy z kruszyw

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Maksymalna
Minimalna
powierzchnia
liczba badań
podbudowy
na dziennej
przydziałce
padająca na
roboczej

Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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jedno
badanie (m2)
1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

2

600

10 próbek na 10000 m2
dla każdej partii kruszywa i
przy każdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe,
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E 1  2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w
pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy
w obecności Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

2

Równość podłużna

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co 20 m
łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie*

7

Grubość podbudowy

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co 100 m
)

co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000
m2
co najmniej w dwóch przekrojach na każde
1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji
projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż  5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa Wskaźnik
o
zagęszczenia
wskaźniku
IS nie
wnoś nie
mniejszy niż
mniejszym
niż, %

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem, mm

40 kN

50 kN

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

od
od drugiego
pierwszego obciążenia E2
obciążenia
E1
60
120
80
140
100
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru,
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie
zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
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6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora
Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę
podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest
stabilizowanego mechanicznie.

m2 (metr kwadratowy) podbudowy

z kruszywa

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
2/D.02.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
2/D.03.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawartości
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metodą bromową
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10.
11.
12.

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

13.

PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.

PN-B-11112
PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.
19.
20.
21.

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

22.

PN-S-96023

23.
24.
25.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

28.

BN-68/8931-04

29.

BN-70/8931-06

30.

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie
Los Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem
belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1.

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 1997.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 02.
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających pod
nawierzchnie
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1

dokument przetargowy i kontraktowy przy

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy pomocniczej
pod nawierzchnie-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod
boiska
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z określeniami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
 piasek
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać
następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
D 15
5
d 85

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
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Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
U

d60
d10

5

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie
jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek,
 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne”
oraz „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto
grubość projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej
lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze
przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej
należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1].
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa
jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
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5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub
odsączającej z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny
posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej

1

Wyszczególnienie
badań i pomiarów
Szerokość warstwy

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów
10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

4

Spadki poprzeczne

*)

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w
planie *)

7

Grubość warstwy

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8

Zagęszczenie, wilgotność

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie

Lp.

10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com

2
1

22

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

kruszywa

rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć
4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z
tolerancją +1 cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,
należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm,
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/893112 [8] nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10%.

Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com

23

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
 prace pomiarowe,
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
 utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
 prace pomiarowe,
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,
 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

4.
5.

PN-B-11112
PN-B-11113

6.

BN-64/8931-02

7.

BN-68/8931-04

8.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
1.

9.
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1
1. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 1.3.
Zakres robót :
· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
pod
wszystkie boiska
· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm –
pod
boiska koszykówki i siatkówki
· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm
· ( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miał kamienny 0-4mm ) – pod boisko piłki noŜnej
1. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi
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normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm do 25 mm
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
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Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i
wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie
z
zasadami określonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.26
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw,
zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST
D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST
D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania
ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 04.
BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża na
zakończeniu nawierzchni boisk.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych:
a) Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30
2.2.3. Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek
- wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z
polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych
badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości
obrzeża,
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonane koryto,
 wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej









Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów,
wykonanie koryta,
rozścielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeża,
wypełnienie spoin,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

5.

PN-B-11111

6.

PN-B-11113

7.

PN-B-19701

8.

BN-80/677503/01
BN-80/677503/04

9.

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 05.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK
WSTĘP

1.
1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk
1.2.

Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z :
a) wykonanie nawierzchni na boisku do koszykówki
b) wykonanie nawierzchni na boisku piłki nożnej

1.3.

l .4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STO „Wymagania
ogólne" 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne"
2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w STO B-00.00.00 „Wymagania ogólne"

2.2.Materiały na boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchni syntetycznej:
2.2.1 Charakterystyka nawierzchni:
Opisana nawierzchnia jest nawierzchnią sportową, poliuretanowo-gumową,
bezspoinową, o grubości warstwy 13 mm. Nawierzchnia wymaga podbudowy z
mineralno-syntetycznej warstwy stabilizującej wykonanej z mieszaniny kruszywa
mineralnego, granulatu gumowego i jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego.
Jest przepuszczalna dla wody, służy do pokrywania nawierzchni bieżni i rozbiegów
lekkoatletycznych, kortów tenisowych, boisk sportowych, placów zabaw. Opisywana
sportowa nawierzchnia poliuretanowa posiada atest higieniczny PZH oraz aprobatę
techniczną ITB. Nawierzchnia zbudowana jest z jednej warstwy wierzchniej użytkowej.
Warstwa użytkowa składa się z granulatu EPDM i lepiszcza jednoskładnikowego. Po
całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą
natrysku.
Nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne nie gorsze, niż:
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Poz. Właściwości

Wymagania

Metody badań
PN-EN 14877:2006

PN-EN 12230:2005

1

Wygląd zewnętrzny

2

Grubość [mm]

nawierzchni
barwa
nawierzchni
jednorodna i
matowa
8 do 13

3

Wytrzymałość na rozciąganie

[N] ≥ 0,70

4

Wydłużenie względne przy zerwaniu
[%]
Wytrzymałość na rozdzieranie [N]
Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz
CEN, skala C, jednostki PTV:
- nawierzchnia sucha
- nawierzchnia mokra
Zachowanie się piłki po odbiciu
pionowym w stosunku do odbicia od
betonu [%]
- piłka do koszykówki
- piłka nożna
- piłka tenisowa
- piłka hokejowa
Prędkość przesiąkania wodą [mm/h]

≥ 65

5
6

7

8
9

10

Wytrzymałość na kolce:
- widoczne uszkodzenia nawierzchni
podczas przeginania na trzpieniu o
średnicy 70 mm

- zmniejszenie wytrzymałości na
rozciąganie po działaniu kolców, X [%]
- zmniejszenie wydłużenia względnego
przy rozciąganiu po działaniu kolców,
Y [%]
Przyczepność do podkładu
betonowego [N/mm2]

≥ 103

PN-EN 1969:2002

PN-EN ISO 4674-1:2005
PN-EN 13036-4:2004

106 ± 1
57 ± 1
PN-EN 12235:2005
≥ 97
≥ 95
≥ 94
≥ 101
≥ 9 000

PN-EN 12616:2005
PN-EN 14810:2006

brak pęknięć
przy
przegięciu,
dopuszczalne
wystąpienie
ubytków w
górnej
warstwie
nawierzchni,
na liniach
wbijania się
kolców
≤ 14
≤7
≥ 0,65

ZUAT-15/VIII.09/2003
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11
12
13

14

15

16

Przyczepność do podkładu
asfaltobetonowego [N/mm2]
Przyczepność do warstwy stabilizującej
(mineralno-gumowej) [N/mm2]
Odporność na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki [mm2]
- ślady zniszczenia
Współczynnik tarcia kinetycznego f:
- w stanie suchym
- w stanie zawilgoconym
Mrozoodporność:
- zmiana masy [%]
- ocena makroskopowa

Odporność na zmienne cykle
hydrotermiczne:
- zmiana masy [%]
- ocena makroskopowa

≥ 0,50

ZUAT-15/VIII.09/2003

≥ 0,50

ZUAT-15/VIII.09/2003
ZUAT-15/VIII.09/2003

530 ± 30
brak śladów
zniszczenia
ZUAT-15/VIII.09/2003
≥ 0,50
≥ 0,30
p. 6.6.2
≤ 0,59
brak śladów
uszkodzeń
i zmian
wyglądu
zewnętrznego
(odporne
na mróz)
p. 6.6.3
≤ 0,30
brak śladów
uszkodzeń
i zmian
wyglądu
zewnętrznego

17

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły,
na podłożu betonowym [%]

39 ± 3

PN-EN 14808:2006

18

Odkształcenie pionowe, na podłożu
betonowym [mm]

≤3

PN-EN 14809:2006

19

Odporność na ścieranie aparatem
Taber [g]
Twardość wg Shore’a [Sh A]
Ścieralność w aparacie Stuttgart [mm]
Chłonność wody (nasiąkliwość) [%]
Zmiana wymiarów po działaniu
temperatury +60oC [%]
Odporność na sztuczne starzenie,
oceniona zmianą barwy, stopień skali
szarej

≤4

PN-EN ISO
5470-1:2001
PN-EN 868:2005
PN-EN 660-1:2002
PN-EN ISO 62:2000
PN-EN 434:1999

20
21
22
23
24

50 ± 3
≤ 0,15
≤ 7,0
≤ 0,03
5 (bez zmian
barwy
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2.3. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej
2.3.1 Charakterystyka nawierzchni
Sztuczna murawa piłkarska jest trzecią generacją sztucznych traw zasypywanych
piaskiem i granulatem gumowym, odporna na mróz, wysokie temperatury i
promieniowanie słoneczne.
Przeznaczona do stosowania na boiskach piłkarskich, rugby i futbolu amerykańskiego.
Kolor zielony, linie podziału pól gry w kolorze białym o szerokości 50, 75 lub 100 mm.
Przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni
obiektów sportowych .
Sztuczną murawę piłkarską, ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta
należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem
gumowym.
2.3.2 Parametry trawy syntetycznej
Nawierzchnia sportowa typu trawa syntetyczna musi posiadać parametry techniczne,
jak niżej:
 Charakterystyka włókna:
o skład włókna: polietylen
o rodzaj włókna: fibrylowane
o grubość włókna: min. 100 μ
o ciężar włókna: min. 11 000 Dtex
o wysokość włókna: 60 mm
o gęstość: min. 10 625 pęczków/m2
o ciężar: min. 1 541 g/m2
 Charakterystyka podkładu:
o skład podkładu: 100% polipropylen/poliester
o ciężar podkładu: min. 1 215 g/m2
o perforowany, ilość otworów: ok. 56/m2
o filtracja wody: min. 180 mm/h
o rodzaj powłoki ochronnej: lateks
 Charakterystyka wypełnienia:
o piasek kwarcowy, okrągły, wymyty i wysuszony
o granulacja: d/D z d ≤ 0,4 i D ≥ 1,2 mm
o ilość: 16 kg/m2
o granulat gumowy EPDM czarny o granulacji 0,5 – 2,5 mm
o ilość: 16 kg/m2
 Charakterystyka nawierzchni:
o wysokość całkowita: 62 mm
o ciężar całkowity: min. 2 756 g/m2
 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
o Aprobata ITB lub karta techniczna
o Atest PZH
o Rekomendacja FIFA
o Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na tę nawierzchnię

Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com

37

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

o Zamawiający nie wymaga oświadczenia producenta trawy syntetycznej,
że jest członkiem ESTO
2.3.3. Konstrukcja nawierzchni
o trawa syntetyczna – wysokość całkowita 62 mm
o kruszywo łamane o granulacji 0,05 - 4 mm - grubość warstwy po
zagęszczeniu 5,0 cm
o kruszywo łamane o granulacji 4 – 31,5 mm – grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm
o piasek zagęszczony – grubość warstwy 10 cm
o geowłóknina
o drenaż w obsypce w kruszyw płukanych
o grunt rodzimy zagęszczony
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie
betonowej. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do zbiornika
odparowującego według projektu odwodnienia
Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność
parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tą nawierzchnię.
Wymogi odnośnie trawy syntetycznej:
 Trawa syntetyczna trzeciej generacji, tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym,
 Kolorystyka: jasna i ciemna zieleń (w jednym pęczku),
 Parametry techniczne:
a) włókno proste, monofilowe o przekroju łukowatym wzmocnione wtopionym
rdzeniem,
b) skład chemiczny włókna – polietylen,
c) wysokość włókna – min. 60 mm,
d) gęstość pęczków – 8.400/m² (+/- 5 %),
e) gęstość włókien – 100.800/m² (+/- 5 %),
f) ciężar dtex – min. 11.000,
g) ciężar całkowity nawierzchni – min. 2.300 g/ m²,
h) wytrzymałość pęczków włókien na wyrywanie – min. 40 N
2.4. URZĄDZENIA BOISKOWE


stojaki do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim , siatka turniejowa
czarna z antenkami –1kpl
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stojaki metalowe do koszykówki kpl z tablicą 180x105cm obręczą uchylną i
siatką –2kpl
bramki aluminiowe 5,00x2,00 do piłki nożnej wraz z siatkami szt 2

1.SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" .

2.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne"
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne"
5.2 Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki
5.2.1 Charakterystyka podbudowy:
Opisywana nawierzchnia sportowa jest wykonywana na mineralno-syntetycznej
warstwie stabilizującej. Całość obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie
betonowej. Podłoże przeznaczone do układania nawierzchni powinno być suche, równe
z zachowaniem warunku równości ± 2mm / 2 m w każdym kierunku, pozbawione
zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W przypadku, gdy podłoże stanowi grunt konieczne
jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji.
5.2.2 Wykonanie mineralno-syntetycznej warstwy stabilizującej:
Warstwa stabilizująca o grubości 30 ± 5 mm wykonana jest z kruszywa mineralnego o
granulacji 0,5 – 10 mm, granulatu gumowego o granulacji 0,5 – 10 mm i
jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego..Do mieszalnika wsypać odważone
ilości kruszywa i granulatu gumowego w stosunku wagowym 100 części wagowych
kruszywa do 20 części wagowych granulatu, a następnie wymieszać.Do tak
przygotowanej mieszanki dodać 12 – 20 części wagowych lepiszcza poliuretanowego.
Mieszać około 5 minut. Gotową mieszaninę kruszywa, granulatu i lepiszcza rozłożyć
przy pomocy rozkładarki do mas poliuretanowych na przygotowanym wcześniej
gruncie. Zalecana grubość warstwy wynosi 25 – 35 mm. Pozostawić do utwardzenia
warstwy. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza.
5.2.3. Wykonanie wierzchniej warstwy użytkowej:
Warstwa użytkowa jest wykonana z jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego i
granulatu EPDM o granulacji 1 – 4 mm. Granulat gumowy EPDM o granulacji 1 – 4
mm wymieszać w mieszalniku z lepiszczem poliuretanowym w stosunku wagowym:
100 części wagowych granulatu do 15 – 20 części wagowych lepiszcza. Przygotowaną
mieszankę rozłożyć na podłożu przy pomocy rozkładarki do mas poliuretanowych.
Zalecana grubość warstwy wierzchniej użytkowej wynosi 13 mm.
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5.2.4 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni:
Opisywana nawierzchnia sportowa powinna być wykonywana w czasie bezdeszczowej
pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach +15 - +25
o
C. Dokładny sposób i warunki wykonania nawierzchni powinna określać instrukcja
opracowana przez producenta.
5.2.5 Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni:
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej powierzchni obiektu. Powinna
posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa
powinna być związana na trwałe z warstwą podkładową. Granulat gumowy EPDM
powinien być trwale związany lepiszczem poliuretanowym. Powstałe łączenia
(wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków
utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości
nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach IAAF i PZLA
lub innych właściwych przepisów.
5.2.6. Wymagane dokumenty nawierzchni:

Atest Higieniczny PZH

Aprobata ITB lub karta techniczna systemu

Autoryzacja producenta wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tę nawierzchnię
5.2.7 Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni:
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i służą do
pokrywania nawierzchni obiektów sportowych. Powinny być użytkowane w obuwiu
sportowym. Nie należy dopuszczać do ich nadmiernego zabrudzenia piaskiem, który
powoduje nadmierne wycieranie i zużycie nawierzchni. Należy unikać zabrudzeń
olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi
odbarwienie nawierzchni. Na sportowych nawierzchniach poliuretanowych zabrania się
jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja,straż, pogotowie
ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu
na nośność podbudowy.
5.3 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej
Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
 Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające
zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
 Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
 Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą
nawierzchnię.
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5.3.1

Technologia układania trawy syntetycznej wypełnianej piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym
Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane
zgodnie z instrukcją producenta nawierzchni, powinno być suche, równe,
pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W przypadku, gdy podłoże
stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z
kruszyw łamanych o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia
wody. Równość podłoża powinna wynosić do 5 mm mierzona na 3 metrach
długości, a przepuszczalność wody nie mniej niż 6 l/m na minutę. Zależnie od
warunków lokalnych wskazane może być odwodnienie liniowe wokół boiska w
celu zatrzymania dopływu wody z terenów przyległych. Spadki boiska powinny
być w granicach 0,7 - 1,0 % (maksymalna różnica wysokości pomiędzy
najwyższym i najniższym punktem boiska nie może być większa niż 35 cm). Po
rozładunku rolki sztucznej trawy powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu
i być ułożone na płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na
drugą, do wysokości 3-4 rolek i powinny się stykać na całej swojej długości w
celu uniknięcia zagięć i załamań. Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie
sprawdzić wszystkie jej wymiary. Należy unikać układania pasów sztucznej
trawy prostopadle do długości boiska oraz zbyt dużych zakładek pomiędzy
pasami trawy. Punkty ułożenia pasów trawy powinny być zaznaczone przed ich
rozładowaniem. Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej
krawędzi. Następne układane równolegle z 5 cm zakładką. Cięcie sąsiadujących
pasów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w tym celu
posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości ostrza, która
pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien. Cięcia
należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co
powoduje mniejsze zniszczenie włókien. W przypadku znacznych zmian
temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić ułożenie trawy, która ma
tendencje do rozszerzania się i kurczenia. W przypadku występowania takiego
zjawiska należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte pasy trawy
powinny być klejone tego samego dnia. Pasy trawy mogą być klejone wyłącznie
na taśmach łączeniowych. Dwuskładnikowy, poliuretanowy klej rozkładany jest
na taśmie na szerokości 16 cm, przy zużyciu 400-500 g/m. Klej należy
rozprowadzać przy pomocy szpachelki lub specjalnych maszyn do nanoszenia
kleju. Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. Klej może być
nakładany na suchej taśmie i podkładzie pasów trawy przy temperaturze
powyżej 10oC. W przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu
przechowywać w ciepłych pomieszczeniach. Przed przyłożeniem pasów trawy
do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne taśmy
łączeniowej. Jako pierwszy powinien być dociskany docinany pas trawy. Należy
uważać, aby nie zabrudzić klejem włókien trawy. Pasy trawy należy dociskać
bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, kiedy następuje polimeryzacja
kleju. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podkładu trawy.
Wiązanie finalne kleju, w zależności od temperatury otoczenia, następuje w
czasie 20-90 minut. Linie podziału pól gry są zaznaczone przez wklejanie trawy
o innym kolorze np. białym. Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach
(regulowany rozstaw noży umożliwia wybór szerokości linii). Położona i
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sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym. Po
równomiernym rozsypaniu piasku trawę należy szczotkować mechanicznie z
zastosowaniem szczotki i minitraktora. Piasek winien być rozsypywany
przynajmniej w dwóch partiach. Zabiegi powyższe powinny być dokonywane
przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgoć może
spowodować złą penetrację piasku w trawie). Wypełnienie sztucznej trawy
granulatem gumowym odbywa się mechanicznie z zastosowaniem
specjalistycznej maszyny, podobnie do zasypywania piaskiem kwarcowym.
5.3.2. Generalne zasady konserwacji i użytkowania nawierzchni z trawy
syntetycznej

Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry
bezpieczeństwa boiska, właściciel obiektu musi dbać, aby na nawierzchni nie
pojawiały się wyrastające rośliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz,
liście, śmieci itp.

Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą dmuchawy
usuwa gromadzące się zanieczyszczenia, które pochodzą z: naturalnego
użytkowania (np. pył polietylenowy), gry (np. sznurówki, bandaże),
zaśmiecania dokonywanego przez widzów (np. niedopałki papierosów,
kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienią spadające liście muszą być dokładnie usuwane z powierzchni boiska,
w przeciwnym wypadku mogą gnić i rozkładać się ułatwiając w ten sposób
wegetację mchom czy nawet chwastom. Zaleca się wykonanie raz w roku
profilaktycznych zabiegów chwastobójczych.

Większe zanieczyszczenia i śmieci mogą być wyczesywane i zbierane. Do
konserwacji można używać dmuchawy do liści, pod warunkiem, że siła
nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona – nie powoduje przemieszczeń zbyt
dużych ilości granulatu gumowego oraz, że dysza dmuchająca ustawiona jest
poziomo w stosunku do podłoża i podmuch nie powoduje zbyt dużego
zagęszczenia (ubicia) granulatu gumowego.

Boisko może być użytkowane w temperaturach poniżej 0°C. Oczywistym jest,
że nawierzchnia będzie wówczas znacznie twardsza, a także bardziej śliska.
Zalecane jest, aby śnieg z boiska nie był usuwany w sposób mechaniczny z
obawy na możliwe uszkodzenie nawierzchni, a zwłaszcza linii boisk.
Zalecane jest ręczne odgarnięcie śniegu lub odczekanie na jego naturalne
stopnienie.

Zabrania się używania w obrębie boiska i na terenie bezpośrednio przyległym
jakichkolwiek źródeł ognia.

Instalacja na nawierzchni urządzeń takich, jak podium, podłogi taneczne itp.
jest zabronione.

Zakazuje się wjazdu na nawierzchnię ze sztucznej trawy rowerów, motorów i
innych pojazdów mechanicznych z wyłączeniem specjalistycznych pojazdów
do konserwacji i czyszczenia.

Malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami jest zabronione.

Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com

42

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT



Wykonawca powinien przekazać użytkownikowi szczegółowe wytyczne na
temat programu konserwacji boiska wraz z kartą gwarancyjną opracowaną
przez producenta nawierzchni.

5.4. Montaż urządzeń boiskowych :
5.4.1. Boisko do siatkówki:
 Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji
 Ustawienie demontowanych stojaków do siatkówki w tym jeden z krzesłem
sędziowskim, siatka turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl ).
5.4.2.. Boisko do koszykówki :
 Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub
 Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki kpl z tablicą 180x105cm
obręczą uchylną i siatką – 2kpl
5.4.3.. Boiska do piłki nożnej
 Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji .
 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 do piłki
nożnej wraz z siatkami 2 kpl.
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne"
4. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne"
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne"
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9. l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne"
10. Normy i dokumenty związane
a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentów
c) PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych –
Specyfikacja
d) PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i
mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie
niekrytym -- Część 1: Specyfikacja darni syntetycznej,
e) PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych.
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f) PN-EN 12228:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie
wytrzymałości połączenia nawierzchni sztucznych,
g) PN-EN 12235:2005 Nawierzchnie terenów sportowych Ustalanie zachowania się
piłki po odbiciu pionowym
h) PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie prędkości
przesiąkania wodą,
i) PN-EN 14810:2006 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie
wytrzymałości na kolce,
j) PN-EN 14808:2006
Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie
amortyzacji,
k) PN-EN 14809:2006 Nawierzchnie terenów sportowych Wyznaczanie
odkształcenia pionowego,
l) PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit -- Oznaczanie twardości
metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore`a),
m) PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na
ścieranie. Część 1: Metoda Stuttgart,
n) PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie chłonności wody,
o) PN-EN 434:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie stabilności
wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła,
p) PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań -- Część
4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła,
q) PN-EN ISO 4674-1:2005 Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub
tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na rozdzieranie -- Część 1:
Metody rozdzierania ze stałą prędkością,
r) ZUAT-15/VIII.09/2003 Zestaw wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych
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