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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-07) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane dla kontraktu: pn. „Wymiana 
infrastruktury sportowej Krajowego O środka Psychiatrii S ądowej dla Nieletnich w Garwolinie 

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz wymiana ogro dzenia” . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 07) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót drogowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót drogowych ujętych w 
pkt.1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót drogowych i 
obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Wymiana infrastruktury 
sportowej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie 

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz wymiana ogrodzenia”, której zestawienie zamieszczono w 
ST - 00  „Wymagania Ogólne”. 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

− niwelację terenu, 

− wykonanie podbudowy pod nawierzchnie polieratanową 

− wykonanie nawierzchni poliuretanowej 

− wykonanie placu z kostki brukowej betonowej kolorowej  

 
 

Wykonanie wykopów pod nawierzchnie ST-02 Roboty ziemne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE 

2.1. Kostka brukowa betonowa 
Kostka brukowa grafitowa z betonu wibraprasowanego, klasa 50, gatunek I, kolor według projektu, 
grubość i 6 cm, spełniająca wymagania PN-EN 1338:2005. 
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Kolor i kształt kostki zgodny z projektem, nasiąkliwość poniżej 5 %. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 

Właściwości: 

− Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

− Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 

− Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 

− Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

� próbka nie wykazuje pęknięć, 
� strata masy nie przekracza 5%, 
� obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
� zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

2.2. Krawężniki, obrzeża betonowe 
Krawężniki i obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004 

Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa 
drogowego, klasa wytrzymałości “50", gatunek l, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą 
Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5 % wg wykazu: 

− krawężnik drogowy 100x15x30 cm,   

− obrzeże chodnikowe 100x8x30 cm. 

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 
Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający 
wymaganiom PN-B- 06712. 

Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). 
Należy ją przygotować w mieszarkach mechanicznych. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 

2.4. Tłuczeń 
Kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki „niesort 0/31,5", wg PN-B/11112:1996. 

2.5. Piasek gruboziarnisty  
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2. 

2.6. Pospółka 
Pospółka na podbudowę powinna składem odpowiadać następującym przedziałom: 

− Frakcja I – piasek średni: 1-2mm w ilości około 20%, 

− Frakcja II – piasek gruby: 2-4mm w ilości około 45%, 

− Frakcja III – drobny żwir: 4-16mm w ilości około 35%. 
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2.7. Żwir  
Żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
Nawierzchnie chodników i placów zaprojektowano z kostki brukowej o następujących warstwach: 

− kostka brukowa betonowa grubości 6/8cm, 

− podsypka cementowo - piaskowa grubości 4cm, 

− podbudowa z pospółki grubości 10/15cm. 

Krawężniki betonowe typu ulicznego 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem beton B15. 

Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

Przy obiektach biogazu zaprojektowano nawierzchnię żwirową o następujących warstwach: 

5.2.1. WYKONANIE KORYTA PRZEZNACZONEGO DO UŁO ŻENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 
DRÓG, PLACÓW I CHODNIKÓW  

5.2.1.1. Warunki przyst ąpienia do robót 

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero 
po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem 
elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

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 zagęszczenia podłoża i 
wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.1.2. 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 Inżyniera. 
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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 Inżyniera. 

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 Inżyniera. 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10cm i -5cm. 

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 20mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

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. 

5.2.1.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło ża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
poprzednim punkcie powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

5.2.1.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 

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

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

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

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1.00 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach 

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż podany 
powyżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalna wartość Is dla ruchu mniejszego od ciężkiego: 

− górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

− na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 

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.  
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Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

5.2.1.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 

Podłoże i 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. 

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. 

5.2.2. WYKONANIE WARSTWY Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO  

5.2.2.1. Przygotowanie podło ża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz 
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

5.2.2.2. Wbudowanie i zag ęszczanie 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 projektowana. 

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 Inżyniera 
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. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

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 
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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. 

5.2.2.3. Odcinek próbny 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości po zagęszczeniu, 

− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

5.2.3. WYKONANIE PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO  
Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub 
układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
cząstek podłoża do warstw wyżej leżących.  

Podbudowy tłuczniowe o grubości 10 oraz 15 cm wykonywane będą jednowarstwowo, zgodnie z 
wymaganiami PN-84/S-96023. 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie 
należy wykonywać z polewaniem wodą. 

Wymagania odnośnie wałowania: 

− zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, 
w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

− zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać wałowaną 
warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 

− manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

− prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4  km/h na początku i 4 
- 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

− wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 
rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 

− walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz. 

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii 
ruchu. 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej.  

Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem.  

Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza 
od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 

Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej 
w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie 
powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 
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5.2.4. WYKONANIE CHODNIKÓW I PLACÓW  Z KOSTKI BRUKOWEJ  
Chodniki z kostki brukowej należy ułożyć na warstwie kruszywa łamanego grubości 10 ORAZ 15 cm 
ubijanej warstwami i podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm w proporcji 1:4. Podsypkę piaskową 
wykonać w sposób umożliwiający układanie kostki z wymaganą dokładnością, tzn. jako warstwę wyrównawczą  

Podsypka piaskowa będzie wykonana ręcznie.  

Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta w 
instrukcji stosowania materiału. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania 
spoin, których szerokość określa się 2 ÷ 3 mm. 

Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z kostki 
określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. 

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla 
wprasowania kostki w podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po 
powierzchni kostek dla wypełnienia spoin. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie  
z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety opaski wynosi 0,5%. 

5.2.5. UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH 
Krawężnik drogowy należy ułożyć  na ławie betonowej (beton B15) z oporem wysokości 15cm, zgodny 
z PN-88/B-06250.  

Obrzeże chodnikowe ułożyć na podsypce z piasku (kruszywo mineralni) zgodny z PN-B-11113:1996. 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży, wykonać należy 
na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki i obrzeża wykonane 
będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementów 
Drogowych" i Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-S-02205:1998.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B-15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu.  

Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż 5 °C. Wbudowania krawężnika należy dokonać zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych". Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej 
trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odstępstwa od dokumentacji projektowej, to ± l cm w niwelecie krawężnika i ± 5 cm w 
usytuowaniu poziomym. 

Podsypka piaskowa pod obrzeża i odwodnienie wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na 
rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubości 5 cm i jej ubiciu. Wbudowane obrzeża należy 
obsypać gruntem od strony przeciwnej niż chodnik. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża 
wynoszą 0,5%. 

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-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny 
musza być wypełnione całkowicie na pełna głębokość. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”.  

Po zakończeniu robót przy każdym obiekcie należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z 
założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz 
podłużnych. 

6.1. Badania jakości wykonanych nawierzchni 
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

− jednorodnością powierzchni, 

− równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 

6.1.1. BADANIE RÓWNOŚCI  NAWIERZCHNI 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a 
w przypadku jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4-metrową, co najmniej w dwóch losowo 
wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 
5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 

Dla wykonania chodników, placów z kostki brukowej  jednostką obmiarową jest - m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 
„Wymagania Ogólne". 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

4. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

6. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

7. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 

8. PN-B-11111:1996 

Poprawki N 11/97 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

10. PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

11. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
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13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

16. PN-78/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 

17. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

19. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

20. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

21. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

22. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

24. PN-EN-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

25. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

26. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

27. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

28. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

29. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

30. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

31. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

32. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

33. PN-88/B-30002 Cementy specjalne. 

34. PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

35. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

   

10.2. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 

5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001  

6. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 
60, IBDiM, Warszawa 

7. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984 

8. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i 
Mostów z 1979 i 1982 roku. 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
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ST-05.02.01 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.02.01 są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej należy je stosować  

w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 2x8 mm - wersja podstawowa, 

wymagająca podbudowy z kruszywa łamanego.  Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej 

strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów, boisk 

wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

1.4.2. Określenia pozostałe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Nawierzchnia: 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 16 mm. Nawierzchnia ta 

jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni 

lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji 

ruchowej. 

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej – nośnej – i użytkowej. Warstwa nośna to 
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bez 
spoinowo, przy pomocy rozkładarki dla mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć 
warstwą użytkową, Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki dla mas 
poliuretanowych. Grubość warstwy użytkowej wynosi od 7 d0 8 mm. Po całkowitym związaniu 
mieszaniny, malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
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Parametry: 

Tabela nr 1 

 
Wymagania 

IAAF 
Wymaga
nia PN-

EN-

przy + 
10°C 

prz
y 

+23

prz
y 

+30
Zmodyfikowane odkształcenie 
pionowe 

0.6-2.2 
mm 

- 1
.
4

1.5
0 

1.6
0 

Redukcja siły 35-50 
% 

- 3
7 

37 39 

Wytrzymałość na rozciąganie >0.4 
N/mm2 

> 0.5 
N/mm2 

- 0.7
3 

- 

Wydłużenie przy zerwaniu >40% >40% - 87 - 

Wodoprzepuszczalność  PN-EN-
14877 

c
m

0.039 

Odporność na kolce  PN-EN-
14877 

 Klasa 1 

Palność  
PN-EN-
14877 

 
Klasa 1 

niepalności 

Poślizg : 

sucha /skóra - mokra/skóra 
 PN-EN-

14877 
 0.68-0.50 

Odbicie piłki  PN-EN-
14877 

% 99 

Względna odporność na 
ścieranie 

 
PN-EN-
14877 

 3.8 

Maksymalne wgłębienie 
pod ciężarem  

Wgłębienie pozostałe 
 

PN-EN-
14877 

m
m 

5.70 
0.40 

Odkształcenie 
standardowe ±0°C + 
20°C + 40°C 

 
PN-EN-
14877 

m
m 

0.70 
0.90 
1.00 

Starzenie (DIN 18035/6) 
Klimat standardowy DIN 
50014 

Wytrzymałość na 
rozciąganie w 

N/mm2 

Wydłużenie przy 
zerwaniu [%] 

Moduł E 
N/mm2 

Klimat łączony (wysoka 

temp., wilgotność, UV) 

DIN 53387 

0,75 69 2.53 

0,84 72 2,72 

Tabela opracowana została na podstawie wyników badań nawierzchni na zgodność  

z normą PN-EN-14877 - Sports Grounds, Syntetic Surfacing i regulacjami IAAF, które wykonano w 

Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTCO. 
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Tabela nr 2 

Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) >=0,70 

Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) min 53  

Wytrzymałość na rozdzieranie (N) >= 100 

Ścieralność (mm) <=0,09 

Zmiana wymiarów w temp. 60 °C (%) <=0,02 

Twardość według metody Shore'a . A (Sh. A ) 65±5 

Przyczepność do podkładu :                              ( MPa)       
- betonowego  

- asfaltobetonowego 

- CONIPUR ET (z mieszaniny kruszywa kwarcowego,  
granulatu gumowego i spoiwa PU 

 

>
=
0
,
6 

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:  

- w stanie suchym  

- w stanie mokrym 

 

>
=
0,Odporność na uderzenie : 

- powierzchnia odcisku kulki,               ( mm2)  

- stan powierzchni po badaniu 

 

500 ± 
50 bez 
zmian 

Odporność na działanie zmiennych cykli   
hydrotechnicznych oceniona: 

o     przyrostem masy ,                                  (%) 

o     zmiana wyglądu zewnętrznego 

 

 

<0,70 
bez 
zmian 

Wygląd zewnętrzny nawierzchni 

Nawierzchnia o 
jednorodne] strukturze i 
barwie mieszanina 
granulatu EPDM i 
spoiwa PU 

Mrozoodporność oceniona : 

- przyrostem masy,                                   (%) 

- zmiana wyglądu zewnętrznego 

 

=<0,8
0 bez 
zmian 

Odporność   na starzenie w warunkach sztucznych , 
oceniona zmianą barwy po naświetleniu ,  

(nr skali szarej) 

5 

(bez zmian ) 

Masa powierzchniowa nawierzchni               ( kg/m2) 9,70 ± 0,3 

Tabela opracowana została na podstawie Aprobaty Technicznej. 

Podbudowa: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi  

i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno 

być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być też zaolejone 

(ewentualne plamy należy usunąć). 
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Impregnacja podłoża. 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża.  

Wykonuje się ją ręcznie - za pomocą wałka lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest 

produktem jednoskładnikowym . 

Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej". 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 

jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 

poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w 

mikserze, w stosunku wagowym  100:21. 

Wykonanie warstwy użytkowej. 

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o 

granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynność tą wykonuje się w mikserze 

przeznaczonym dla tworzyw. 

System   jest systemem PU , którego   składnik A i składnik B są mieszane w stosunku wagowym A:B - 

1:2. 

Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez rozkładanie maszyną. Całkowita 

grubość systemu wynosi ok. 16 mm. 

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni. 

Podczas wykonywania prac, nale ży bezwzgl ędnie przestrzega ć aby wilgotno ść otoczenia 

oscylowała w przedziale 40-90% , a temperatura podł oża powinna by ć wyższa o co najmniej 3°C 

od panuj ącej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

- powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor, 

- warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną, 

- nie należy dopuścić do powstawania zlewów, które mogą powstać z nadmiaru natrysku, 

- nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody - naturalna 

cecha nawierzchni. 

- 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 przepisów (w przypadku boisk, kortów itp.). 

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 

Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli 

wartości dopuszczalnych. 

Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 
04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. Większość producentów systemów opiera się na tej normie . 
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Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, 
która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez 

producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

- Aprobata ITB 

- Atest Higieniczny PZH  

- Deklaracja zgodności  

- Autoryzacja producenta systemu  

- Karta techniczna systemu 

 

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 

OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH 

POLIURETANOWYCH 

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. 

Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia 

nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać należy zabrudzeń olejem, 

emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie należy 

dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż , pogotowie 

ratunkowe  

i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy.  

Uwagi ogólne 

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. 

Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowany i jest poza 

kontrolą autora tekstu – sugestia - bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie 

zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt. 

UWAGI! 

- wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 

opracowanym dla określonego zastosowania, 

- projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami,  

w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U Nr 75 z 2002 r. poz. 690), 

- projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno - 

użytkowe wykładziny, 
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- wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, 

wymogów p. poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2 ST-00.00.00 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne".  

Jednostką obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowej. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

- Dokumentacja techniczna.  

- Instrukcja producenta. 

 


