Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Oleśnicy
przy ul. Kazimierza Wlk. 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
i placów zabaw
Dalsze uszczegółowienie kategorii robót w części szczegółowej ST.
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1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach budowy placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Oleśnicy
przy ul. Kazimierza Wlk. 7 (dz. nr 18 AM52).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne,
wspólne dla poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych
specyfikacjach:
D-01.02.00

Roboty ziemne

D-01.04.00
D-03.00.00
D-03.01.00
D-03.02.00
D-05.03.23

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Warstwy odsączające
Podbudowa z kruszywa łamanego
Obrzeża gumowe
Nawierzchnia poliuretanowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża w związku z budową placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Oleśnicy
przy ul. Kazimierza Wlk. 7 (dz. nr 18 AM52).
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie placu zabw :
a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego
b) Wykonanie koryta
Grunt z korytowania przeznaczony do wywiezienia stanowi własność Wykonawcy
i odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62
z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
Ze względu na zakres robót ograniczoną dostępność stosować należy koparkoładowarki , minikoparki oraz sprzęt ręczny. Sprzęt używany do zagęszczania to
zagęszczarki płytowe.
4.

Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego
pod nawierzchnię placu zabaw należy użyć samochodów samowyładowczych.
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Załadunek należy prowadzić na ulicy przez dowożenie gruntu ładowarką
5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania 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 i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem
jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się
ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
5.2.2.

Wykonanie koryta

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta
należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie
należy wykonać ręcznie.
Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3.

Profilowanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu
nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić,
czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzędnych podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia
poziomu w podłożu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić
podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, 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 p.5.2.5.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania
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dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego
podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca
stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4.

Zagęszczanie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia
należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika
zagęszczenia wynosi 0,95
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 0,95
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego
naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.
6.2.2.Cechy geometryczne
6.2.2.1.Równość
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą w
kierunkach prostopadłych do siebie mierzyć łatą 2m co najmniej 5 razy.
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2.3.Głębokość koryta, rzędne dna i szerokość koryta
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 5 przekrojach . Różnice pomiędzy
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych
od określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar robót
Obmiar jest zryczałtowany.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:
-

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wykonanie koryta gruntowego (wykop),
ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego,
mechaniczne zagęszczenie podłoża,
załadunek i transport gruntu na odkład,
przeprowadzenie badań i pomiarów,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane i standardy
PN-B-04481
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.00.00
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru warstwy odsączającej w związku z budową placu zabaw
w Przedszkolu nr 6 w Oleśnicy przy ul. Kazimierza Wlk. 7 (dz. nr 18M52).
1.2.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
wykonaniu warstwy odsączającej i obejmują:
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego zagęszczonego pod
nawierzchnie i ławy betonowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania
Ogólne”.
2. Materiały
2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według
zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki:
a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 >
8m /dobę określona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 0,95 wg normalnej próby
Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy
e) U=D15/d85 ≥ 5.
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Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien
zawierać zanieczyszczeń:
a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B06714/ 26)
Piasek z zaproponowanego przez wykonawcę źródła po przedstawieniu pozytywnych
wyników badań laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez Inspektora.
3. Sprzęt
Roboty należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego.
4. Transport
Piasek musi być dowożony do wbudowania małymi ładowarkami.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie
z ustaleniami ST D.01.04.00 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża”. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej
warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową.
5.2.3. Rozkładanie piasku
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany ręcznie
w warstwie o jednakowej grubości . Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość,
aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej.
Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do
jej zagęszczenia przy użyciu zagęszczarek płytowych. Zagęszczanie należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,95.
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej
zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od
optymalnej, piasek powinien być zawilżony wodą i równomiernie wymieszany.
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Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej
niż ± 2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna
być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych.
Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych
z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00.
„Wymagania ogólne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne
i dostarczać kopie ich wyników Inspektorowi.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych
w punkcie 2 niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w tabeli.
Próbki należy pobierać losowo.
6.2.2. Badanie zagęszczenia
Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch
punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż
w jednym punkcie na 300 m2 .
6.2.3. Badanie wilgotności kruszywa
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją ± 2%.
Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na
każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 300 m2 warstwy.
6.2.4. Grubość warstwy
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 300 m2 warstwy.
6.2.5. Cechy geometryczne warstwy
Równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 2 metrową łatą w co
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najmniej 5 przekrojach, tolerancja jak dla podłoża
7. Obmiar robót
Obmiar jest zryczałtowany.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady e odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
 transport materiałów do wykonania robót,
 sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
 rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej,
 utrzymanie wykonanej warstwy,
 niezbędne roboty pomiarowe i badania,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-B -04481
Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu.
BN-8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
PN-B-04492
Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika
wodoprzepuszczalności.
BN-76/8950-03
Obliczenie współczynnika filtracji gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie w związku z budową placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w
Oleśnicy przy ul. Kazimierza Wlk. 7 (dz. nr 18AM52).
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja
Techniczna
jest
stosowana
jako
dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i
obejmują wykonanie:
- warstwy podbudowy placu
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim
zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi
odpowiednimi normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Materiały
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamień narzutowy i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, bez
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć
pomiędzy krzywymi granicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej
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granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65%
frakcji przechodzącej przez sito.

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę
jednowarstwową, 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075
mm, nie więcej niż
Zawartość nadziarna, nie więcej niż
Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej
Zawartość zanieczyszczeń organicznych,
nie więcej niż:
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-BŚcieralność w bębnie Los Angeles:
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie
obrotów,
w stosunku do ubytku masy po pełnej
Nasiąkliwość, nie więcej niż:
Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, nie więcej niż:
Zawartość związków siarki w przeliczeniu
na SO3, nie więcej niż:

od 2 do 10

PN-B-06714-15

5
35
1

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-04481

od 30 do 70

PN-64/8931-01
PN-B-06714-42

35
30
3
5

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

1

PN-B-06714-28
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10.

Wskaźnik nośności W noś mieszanki kruszywa,
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00

80

PN-S-06102

3. Sprzęt
Wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy
wykonać ręcznie z użyciem drobnego sprzętu mechanicznego..
4. Transport
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu
drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia
kolein. Wskazany jest transport samowyładowawczy (samochody, ciągniki z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej
warstwie odsączającej.
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia
wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności
optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inspektora.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez
Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na
13

wytworzenie mieszanki. receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji
kruszywa oraz wilgotność optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona
receptura musi uzyskać akceptację Inspektora.
5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji
kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności
optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem
wilgotności naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować
stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/ m3 do czasu uzyskania w mieszance
wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów
i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio większa.
Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej.
W przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną,
należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań.
5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie
samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
w sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją.
5.2.6. Rozkładanie mieszanki
Rozłożenie mieszanki odbędzie się ręznie z zachowaniem parametrów (grubości i
szerokości warstwy)
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda powinna
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych.
5.2.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę
poprzecznych i pochyleń podłużnych.

należy

sprofilować

do

spadków

Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.
5.2.8. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej
zagęszczenia przy użyciu zagęszczarek płytowych . Zagęszczenie należy kontynuować
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,95 według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
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optymalnej, określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II0. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją +10% i -20% jej wartości.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie
wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej ST.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania gotowej mieszanki
przeznaczonej do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi,
według zasad określonej w niniejszej ST punkt 2.1 i 2.2.
6.3 Badania w czasie robót
6.3.1. Badanie własności kruszywa
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa
określone w tablicy p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Próbki należy pobierać
w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem
i w obecności
Inżyniera. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badania
pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie
2.1 i 2.2. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła
pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inspektora.
6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa
Wilgotność kruszywa musi być równa wilgotności optymalnej określonej według
normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 metoda II) z tolerancją + 10% i -20%
jej wartości.
Wilgotność kruszywa należy badań według PN-B-06714/17.
6.3.3. Badanie zagęszczenia warstwy
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda
II) lub metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg
BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według
metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie
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kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych,
według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 1 razy na 300 m2.
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 podbudowy.
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
6.4.1. Grubość warstwy
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w min. 3
punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego
nie powinno przekraczać +10%,
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego
Równość podbudowy
Nierówności podbudowy należy mierzyć 2-metrową łatą w min. 5punktach
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm .
7. Obmiar robót
Obmiar robót jest zryczałtowany.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania
ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje:
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
 dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy,
 wytworzenie mieszanki kruszywa,
 mechaniczne rozłożenie materiału warstwami,
 zagęszczenie poszczególnych warstw,
 utrzymanie wykonanej warstwy,
 środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się
i niekorzystnym wpływem wody i sprzętu wykonawczego,

jakości
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 wykonanie pomiarów i badań,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót
10. Przepisy związane i standardy

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
(Zmiana Az1).
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN68/893104 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN77/893112 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.00
OBRZEŻA GUMOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży gumowych w
związku z budową placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Oleśnicy przy ul.
Kazimierza Wlk. 7 (dz. nr 18AM52).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obejmujących ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu
obrzeży i obejmują:
a) ustawienie obrzeży gumowych 25x5 cm
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi
i europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie
betonowej według zasad niniejszej ST są:
2.1. Obrzeża
- gumowe z EPDM o wymiarach 5x25x100 cm.
2.2. Ława betonowa
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane
C12/15, odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003

będą z

betonu

klasy
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Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako piaskową . Wymagania dla piasku jak
w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami:
- cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
- piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B06711,
- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN
1008:2004.
3.

Sprzęt

3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży
wykonane będą ręcznie.
4.

Transport

4.1. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do
przewożenia wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi
środkami transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót.
Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora. Transport
i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie
na podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.3.Wykonanie koryta pod ławę betonową
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę
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betonową z oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją
Projektową.
5.2.4.Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca
jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana
dla konkretnych materiałów, zaakceptowana wcześniej przez Inspektora.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2
niniejszej ST.
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym
korycie gruntowym.
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu
betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji
Projektowej.
Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem.
5.2.5.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża.

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową
grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowopiaskową wykonać należy w proporcji 1:4.
5.2.6.

Wbudowanie obrzeży betonowych

Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy
przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją
Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w
niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie obrzeży
dokonać optycznie na etapie akceptacji materiału do robót .
6.2 nie wymaga się szczególnych badań betonu pod warunkiem zakupu betonu
towarowego w lokalnej wytwórni
6.3

Kontrola ustawienia obrzeży

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją
Projektową. Tolerancję podano w punkcie 5.2.7.
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7. Obmiar robót
Obmiar jest zryczałtowany.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
-

prace pomiarowe i przygotowawcze,
transport i składowanie materiałów do wykonania robót,
wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową,
wykonanie deskowania ławy betonowej,
wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym,
rozebranie deskowania,
pielęgnacja wykonanej ławy,
rozścielenie podsypki pod obrzeża
ustawienie obrzeży betonowych i gumowych ,
wypełnienie spoin między obrzeżami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Dróg i Mostów w Warszawie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-06711

Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M - 00.00.00.
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru nawierzchni z poliuretanu w związku z budową placu
zabaw w SP nr 8 w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 35 (dz. nr 8/5AM80).
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
wykonaniu nawierzchni z poliuretanu .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania
Ogólne
2.Materiały.
2.1 Nawierzchnia poliuretanowa
Jest to przepuszczalna nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubości
warstwy 13 mm , na elastycznej warstwie nośnej poliuretanowej gr. 40-45mm oraz
na podbudowie z mieszanki kamiennej 0/31 gr. 15cm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do
pokrywania nawierzchni placów zabaw .
Parametry:

Wytrzymałość na rozciąganie

Wymagania Wymagania
IAAF
DIN 18035/6
≥ 0.4 N/mm2 ≥ 0.5 N/mm2

przy
przy
o
+10 C +23oC
0.53

przy
+30oC
-

Wydłużenie przy zerwaniu

≥ 40 %

≥ 40 %

-

-

DIN 18035/6

cm/sec 0.061

Wodoprzepuszczalność

78
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Odporność na kolce

DIN 18035/6

Klasa 1

Palność

DIN 51960

Klasa 1 niepalności

Poślizg :
sucha /skóra - mokra/skóra
Odbicie piłki

DIN 18035/6

Względna odporność na ścieranie

DIN 18035/6

Max. wgłębienie pod ciężarem
Wgłębienie pozostałe
Odkształcenie standardowe
± 0 oC
+ 20 oC
+ 40 oC
Starzenie
(DIN Wytrzymałość
18035/6)
rozciąganie
Standard klimat
N/mm2
DIN 50014
Klimat łączony (wysoka 0.53
temp.,wilgotność,UV)
DIN 53387
0.63

DIN 18035/6

DIN 18035/6

0.68 – 0.52
99

%

27
mm

7.00
0.50
1.00

DIN 18035/6
na Wydłużenie
w zerwaniu w %

mm

1.20
1.50
przy Moduł E
N/mm2

78

1.73

79

2.03

Tabela opracowana została na podstawie wyników badań nawierzchni CONIPUR
EPDM na zgodność z normą DIN 18035/6 – Sports Grounds ,Syntetic Surfacing i
regulacjami IAAF , które wykonano w Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym
przez IAAF i DIN CERTCO
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Określenie parametru , jednostka
Wytrzymałość na rozciąganie ,
(MPa)
Wydłużenie względne przy zerwaniu,
(%)
Wytrzymałość na rozdzieranie ,
(N)
Ścieralność
(mm)
Zmiana wymiarów w temp. 60 C :
(%)
Twardość według metody Shore’a . A ,
(Sh. A )
Przyczepność do podkładu :
( MPa)
betonowego
asfaltobetonowego
CONIPUT ET ( z mieszaniny kruszywa
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU
Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
w stanie suchym
w stanie mokrym
Odporność na uderzenie :
powierzchnia odcisku kulki ,
( mm2 )
stan powierzchni po badaniu

Wartość wymagania
 0,60
65  5
 100
 0,09
 0,03
55  5
 0,6
 0,5
 0,5
 0,35
 0,30
550  25
bez zmian
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10.

Odporność
na
działanie
zmiennych
cykli
hydrotechnicznych oceniona :
przyrostem masy ,
(%)
 0,65
zmianą wyglądu zewnętrznego
bez zmian
11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni
Nawierzchnia
o
jednorodnej strukturze
i barwie, mieszanina
granulatu EPDM i
spoiwa PU
12. Mrozoodporność oceniona :
przyrostem masy ,
(%)
 0,71
zmianą wyglądu zewnętrznego
bez zmian
13. Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, 5
oceniona zmianą barwy po naświetleniu, nr skali szarej ( bez zmian )
14. Masa pow. nawierzchni przy gr.13 mm
( kg/m2)
12,0  0,5
Tabela opracowana została na podstawie Rekomendacji Technicznej ITB 1038/2006
2.2Podbudowa
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 zaolejone ( plamy należy usunąć ).
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie
spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub
wykonane ulepszenie podłoża
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa:
mieszanka kamienna 0/31,5 mm
3.Wykonanie warstwy użytkowej - „elastycznej”.
Składa się ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym
100:19. Grubość warstwy to 10+4mm.
4.Wykonanie elastycznej warstwy nośnej
- składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa
kwarcowego o śr. 3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem PUR.
Granulat gumowy , kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym
w mikserze w odpowiednim stosunku wagowym. Układana jest mechanicznie , bez
spoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.
Grubość warstwy to 4cm.
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5.Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać
aby
wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża
powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

6.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość i posiadać jednorodną fakturę
zewnętrzną oraz jednolity kolor.
Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem ,
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 określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub
innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp).
7.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.
Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.
Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.
W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w
tabeli nr.4, wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny
wartościom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 ,
tabela nr.3, wiersz 7 .
Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm
pomiędzy dwoma mierzonymi punktami w
Zależność ta przedstawia się następująco:
Lp. Odległość
pomiędzy
punktami w mb
1
0,1
2
1,0
3
4,0
4
10,0
5
15,0

mierzonymi Wartość dopuszczalnych odchyłek w
mm
2
3
8
15
20
25

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej , ponieważ
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności.
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących
nawierzchni.
8.Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni
Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych ( bardzo ważne !)
9.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni
OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie 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 zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami
chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni .Nie 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 .
10.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 naszą kontrolą, nasze sugestie, bez
względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika
od konieczności dbałości o produkt.
UWAGI!
Nawierzchnie 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 nawierzchni.
Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i
Polskich
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.01.00
URZĄDZENIA ZABAWOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń zabawowych w związku
z budową placu zabaw w SP nr 8 ul. Wiejska 35 9 dz. nr 8/5AM80) w Oleśnicy.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i odbiorem montażu urządzeń zabawowych i obejmują:
- montaż elementów urządzeń zabawowych
1.4. Określenie podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".
2. Wykonanie robót
2.1. Ogólne zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano instrukcjach montażu producenta urządzeń
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo.
Zamocowanie do podłoża winno także zapewniać szybki montaż i demontaż
urządzenia. Mocowanie urządzenia powinno składać się ze stopy fundamentowej z
betonu , w której zatopiona jest tuleja mocująca. Tuleja musi być wyposażona także
w pokrywę zasłaniającą otwór, gdy urządzenie nie jest zainstalowane.
6. Kontrola jakości robót
Zasady odbioru zgodnie z instrukcja montażu producenta
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