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1. CZ�SC OGÓLNA

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie w trakcie zadania „Projekt typowego boiska 
wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m z polem gry do piłki r�cznej”. 

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz��� Dokumentacji Przetargowej i 
nale�y je stosowa� w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w konstrukcji boiska - grubo�� warstwy 15 cm i 
drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubo�ci 5 cm. 

1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wi�cej warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n�
nawierzchni boiska. 

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu w optymalnej 
wilgotno�ci kruszywa. 

1.4.3. Okre�lenia pozostałe
Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAG ANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem   do   wykonania   podbudowy z   kruszyw   łamanych   stabilizowanych 
mechanicznie powinno by� kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren �wiru wi�kszych od 
8 mm. Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek 
gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 powinna le�e� mi�dzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metod� stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 
0,075/31,5 na podbudow� dwuwarstwow�. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metod� stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudow� zasadnicz� (górn� warstw�) 0,075-4 mm 
1 -3 kruszywo na podbudow� pomocnicz� (doln� warstw�) 4-31,5 mm 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach. 
Wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy 
układanej jednorazowo. 

2.3.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 
Kruszywa powinny spełnia� wymagania okre�lone w tabeli 1. 

tabela 1. 

Lp. Wyszczególnienie 
wła�ciwo�ci 

warstwa górna warstwa dolna
1 Zawarto�� ziaren mniejszych ni� 0,075 mm, % 

(m/m) 
od 2 do 5 od 2         do 5 PN-B-

06714 -15 
[3] 

2 Zawarto�� nadziania, % (m/m), nie wi�cej ni� 5 10 PN-B-
06714 -15 

[3] 

3 Zawarto�� ziaren nieforemnych %(m/m), 
nie wi�cej ni�

35 40 PN-B-
06714 -16 

[4] 

4 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, 
%(m/m), nie wi�cej ni�

1 1 PN-B-04481 [1]

5 Wska�nik piaskowy po pi�ciokrotnym 
zag�szczeniu metod� I lubIIwgPN-B-
04481,% 

od 65 od 50 BN-
64/8931 -
01 [26] 

6 	cieralno�� w b�bnie Los Angeles  
a) �cieralno�� całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie wi�cej ni�  
b) �cieralno�� cz��ciowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie wi�cej ni�  

35  

          30 

50 

35 

PN-B-
06714 -A2 

[12] 

7 Nasi�kliwo��, %(m/m), nie wi�cej ni� 3 5 PN-B-
06714 -18 

[6] 
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8 Mrozoodporno��, ubytek masy po 25 
cyklach zamra�ania, %(m/m), nie wi�cej 
ni�

5 10 PN-B-
06714 -19 

[7] 

9 Rozpad krzemianowy i �ela-
zawy ł�cznie, % (m/m), nie 
wi�cej ni�

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

[11]10 Zawarto�� zwi�zków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie wi�cej ni�

1 1 PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wska�nik no�no�ci wno� mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy ni�:  
a) przy zag�szczeniu Is > =1,00  
b) przy zag�szczeniu Is > =1,03 

80  

120 

60 

PN-S-
06102 [21] 

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien 
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
p)   równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
q)    mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
r)    walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania, w 
miejscach 
trudnodost�pnych powinny by� stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce 
wibracyjne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW 
TRANSPORTU 
41. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Wymagania dotycz�ce transportu podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło�a
Podbudowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych 
cz�stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale�y sprawdzi� wzorem: 

D15

----- <5
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D85

w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy 
podbudowy lub warstwy ods�czaj�cej, w milimetrach, 
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podło�a, w 
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny 
by�  wcze�niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w 
rz�dach równoległych do osi    drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Zamawiaj�cego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank� kruszywa nale�y wytwarza� w mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Nie dopuszcza si� wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na 
boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa
Warstwa podbudowy powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie 
wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. 
Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci 
optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Je�eli wilgotno�� mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej o 20% jej 
warto�ci, mieszanka powinna by� zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno�� mieszanki kruszywa jest wy�sza od 
optymalnej o 10% jej warto�ci, mieszank� nale�y osuszy�. Podbudowa powinna by�
odpowiednio zag�szczona. 

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by�
utrzymywana w dobrym stanie. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, /a zgod�
Zamawiaj�cego, gotow� podbudow� do ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi�
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót. 

6. OPIS DZIAŁA� ZWI�ZANYCH Z KONTROL�, BADANIAMI

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych badci� Zamawiaj�cemu w 
celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci 
okre�lone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� podano w tablicy 2 
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Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada� Cz�stotliwo�� bada�
Minimalna 
liczba bada�
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padaj�ca na jedno 
badanie (m

2
) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotno�� mieszanki 

3 Zag�szczenie warstwy 10 próbek  na 10000 m2

4 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa wg tab. 
1, pkt 2.3.2 

dla ka�dej partii kruszywa i 
przy ka�dej zmianie 
kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
nale�y pobiera� w sposób losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. 
Wyniki bada� powinny by� na bie��co przekazywane Zamawiaj�cemu. 

6.3.3. Wilgotno�� mieszanki

Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj�+10% -20%. Wilgotno��
nale�y okre�li� według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zag�szczenie podbudowy

Zag�szczenie podbudowy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wymaganego 
wska�nika zag�szczenia, powinien by� nie mniejszy ni� 0,98 zag�szczenia maksymalnego 
okre�lonego metod� normaln�. Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-
77/8931-12. 
Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E? do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie 
wi�kszy od 2,2 dla ka�dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

------ < 2,2

6.3.5. Wła�ciwo�ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w 
pkt 2.3.2. Próbki powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w obecno�ci 
Zamawiaj�cego. 

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów
Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada� i 
pomiarów

Minimalna cz�stotliwo��
pomiarów1 Szeroko�� podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 
20 m łat� na ka�dym pasie ruchu
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3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 

7 Grubo�� podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na ka�dej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz 
na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, 
lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2

8 No�no��
podbudowy: - moduł 
odkształcenia 
- ugi�cie spr��yste 

co najmniej w dwóch przekrojach na ka�de 
1000 m co najmniej w 20 punktach na 
ka�de 1000 m 

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w 
punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szeroko�� podbudowy
Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 
cm. -5 cm. 

6.4.3. Równo�� podbudowy 
Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie 
z BN-68/8931-04. 
Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
Nierówno�ci podbudowy nie mog� przekracza� 10 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow�, z tolerancj� ±0,5 %. 

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza� +1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy
O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej 
ni� +5 cm. 

6.4.7. Grubo�� podbudowy

Grubo�� podbudowy nie mo�e si� ró�ni� od grubo�ci proj. o wi�cej ni� + 10%. 

6.4.8. No�no�� podbudowy
No�no�� podbudowy mo�na bada� płyt� uciskow�. 
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Tablica. Cechy podbudowy 

Wymagane cechy podbudowy
Maksymalne 

ugi�cie spr��yste 
pod kołem, (mm) 

Minimalny moduł 
odkształcenia 
mierzony płyt� o 
�rednicy 30 cm, 
(MPa) 

Podbudo
wa z 

kruszywa 
o 

wska�nik
u wno� nie 
mniejszy

m ni�,  
(%) 

Wska�nik 
zag�szcze
nia Is   nie 
mniejszy 

ni�

40 kN 50 kN od 
pierwsze
go 
obci��eni
a E

od 
drugiego 
obci��enia 
E2

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od okre�lonych w 
punkcie 6.4 powinny by� naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału be/ 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Je�eli szeroko�� podbudowy jest 
mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny kos/t poszerzy�
podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa 
ruchu, doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie. 

6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona 
napraw� podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� Zamawiaj�cego, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie 
zag�szczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad, na kos/t: 
Wykonawcy. 

6.5.3. Niewła�ciwa no�no�� podbudowy
Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez 
Zamawiaj�cego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko 
wtedy, gdy zani�enie no�no�ci podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez 
Wykonawc� podbudowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „ Wymagania ogólne". 
Jednostk� obmiarow� jest:    m2  (metr kwadratowy)  wykonanej  i  odebranej  podbudowy 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". Roboty uznaje si� za 
zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Zamawiaj�cego, je�eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST-0 „ Wymagania 
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ogólne". 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�
obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci. 
(lub odpowiadaj�ce im normy EN) 



�����������	�
�������������������	���������������������������������� !�"#�� �����()�
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST – 05 

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  



�����������	�
�������������������	���������������������������������� !�"#�� �����(*�
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

SPIS TRE�CI

1.WST�P  
1.1.Przedmiot SST   
1.2.Zakres stosowania SST   
1.3.Zakres robót obj�tych SST  
1.4.Okre�lenia podstawowe  
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce Robót  

2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne   
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa 
2.3. Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny  
2.4. Podbudowa pod nawierzchni� nieprzepuszczaj�c� wody z poliuretanu 

3.SPRZ�T  
3.1.Ogólne wymagania   

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

5.WYKONANIE ROBÓT   
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

6.KONTROLA JAKO�CI   
6.1.Ogólne zasady  

7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru  
7.2. Zasady obmiarowania  

8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.   

9.PODSTAWA PŁATNO�CI   
9.1.Ogólne zasady  
9.2.Zasady rozliczenia i płatno�ci   

10.PRZEPISY ZWI�ZANE   
10.1. Normy i Rozporz�dzenia  

UWAGA.
SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE STOSOWANEJ NAWIERZCHNI 
SYNTETYCZNEJ OKRE�LA KA�DORAZOWO  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPORZ�DZANA DLA KONKRETNEJ INWESTYCJI, 
KTÓRA MUSI BY ZGODNA Z ZAPISAMI I WYTYCZNYMI NINIEJSZEJ 
SPECYFIKACJI.


