4.2. Transport nawierzchni kauczukowo - poliuretanowej
Nawierzchnie kauczukowo - poliuretanowe moŜna przewozić dowolnymi
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Ponadto środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być
dobrane przy uwzględnieniu organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię kauczukowo - poliuretanową powinno
spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem
i zagęszczeniem podłoŜa”.
PodłoŜe powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez ułoŜenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności
większym od 8 m/dobę, według zasad określonych w SST D-04.02.01 „Warstwy
odsączające i odcinające”.
5.2.1. Przygotowanie podłoŜa
- zdjęcie wierzchniej warstwy (darni) na powierzchni pod płytę boiska wielofunkcyjnego
oraz opaski wokół,
- wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi.
5.2.2. Podbudowy pod nawierzchnie
- zagęszczenie podłoŜa
- ułoŜenie obrzeŜa betonowego o wym. 6x20 cm wokół boiska i chodnika
- boisko - podbudowa z kruszywa kamiennego z uwzględnieniem lokalnych warunków
glebowych o minimalnym łącznym przekroju grubości 30cm w tym:
• w-wa odsączająca z piasku gruboziarnistego – gr.10cm
• kruszywo kamienne łamane kliniec 4- 31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
• w-wa klinująca z kruszywa kamiennego łamanego – kliniec 0-4mm, stabilizowana
mechanicznie gr. 5cm
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5.3. Wykonanie nawierzchni kauczukowo - poliuretanowej
5.3.1. Nawierzchnia kauczukowo – poliuretanowa - parametry techniczne:
Nawierzchnia kauczukowo – poliuretanowa o parametrach nie gorszych niŜ:
•
•
•
•
•
•

wytrzymałość na rozciąganie wydłuŜenie względne przy zerwaniu wsp. tarcia kinetycznego w stanie suchym wsp. tarcia kinetycznego w stanie mokrym odporność na starzenie - w stopniach skali szarej mrozoodporność - zmiana masy % po 25 cyklach -

min 0,60 [MPa]
min. 50 [%]
min 0,30
min. 0,25
min. 4÷5
max 0,80 [%]

5.3.2. Konstrukcja
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo – poliuretanowej
w zielonym, spadek podłuŜny 0,5 %
podbudowa kompozytowa – gr. 3cm
wierzchnia warstwa nośna - gr. 1,5cm
Uwaga: Prace związane z układaniem nawierzchni naleŜy prowadzić w temperaturach 7 30°C, przy czym wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Podbudowa powinna być równa, czysta i niepyląca, wolna od spękań i zabrudzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych
dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp., przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzić ich wymiary na budowie
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niŜ ± 5cm.
6.3.3. Rzędne wysokościowe
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni
projektowanych nie powinno być większe niŜ +1cm i -3cm.
6.3.4. Równość nawierzchni
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Przekrój przez nawierzchnie kauczukowo
chodnikowych – boisko sportowe.

-

poliuretanowa

w

obrzeŜach

1. nawierzchnia kauczukowo- poliuretanowa - warstwa grubości 1,5cm*
2. warstwa kompozytowa (warstwa elastyczna ET, przepuszczalna, wykonana
w technologii mieszanki powietrznie suchego kruszywa i granulatu gumowego SBR
zespolonego lepiszczem poliuretanowym) – ok. 3cm
3. warstwa wyrównawcza- kruszywo łamane (śr. 0-4mm) – warstwa grubości 5cm
4. warstwa konstrukcyjna- kruszywo stabilizowane (śr. 4-31,5mm) – warstwa grubości
15cm
5. podsypka piaskowa – warstwa grubości 10cm
6. grunt rodzimy
7. obrzeŜe betonowe 100x20x6
Ogółem grubość warstw konstrukcyjnych 34,5cm
*warstwa mieszaniny granulatu gumowego SBR połączonego lepiszczem poliuretanowym
gr. 10 – 11mm + warstwa natryskowa w kolorze zielonym gr. 2-4mm.
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