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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-02.00.00 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznej wraz  

z podbudową na terenie szkolnego placu zabaw w MZS nr 2 w Będzinie 

w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument 

przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST 

Zdjęcie warstwy asfaltu wraz z częścią podbudowy ok. 29 cm dla nawierzchni bezpiecznej  

z podbudową o gr. 40 mm. Wykonanie podbudowy z piasku mechanicznie zagęszczonego  

i płyty betonowej ze zbrojeniem rozproszonym (wg. dokumentacji projektowej) oraz obrzeża  

z krawężników elastycznych oraz nawierzchni bezpiecznej-elastycznej z płytek 500x500 mm . 

Po usunięciu nawierzchni asfaltowej wraz z częścią podbudowy Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w porozumieniu z Producentem nawierzchni bezpiecznej oceni przydatność 

istniejącej podbudowy do wykorzystania jako fragment podbudowy do projektowanej 

nawierzchni. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Podbudowa nawierzchni 

Podbudowa dla nawierzchni bezpiecznych na zagęszczonym piasku i płycie betonowej 

według wytycznych producenta nawierzchni bezpiecznej w płytkach zapewniająca stabilne 

podłoże dla nawierzchni bezpiecznych. 

1.4.2 Nawierzchnia bezpieczna w płytkach według wytycznych programu „Radosna Szkoła” 

w kolorach  
-pomarańczowym zbliżonym do RAL 2011 - Tieforange  

-niebieskim zbliżonym do RAL 5003 – Saphirblau 

Nawierzchnia w płytkach 500x500 mm, o grubości dostosowanej do bezpiecznej wysokości 

upadku określonej dla poszczególnego urządzenia zabawowego (wg. rysunków). 

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna i składa się z mieszaniny granulatu gumowego oraz 

kleju poliuretanowego. Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami 

producenta i dokumentacją projektową.  

1.4.4 Krawężniki elastyczną w kolorze czarnym 

Krawężnik o wymiarach 50x250x1000 mm osadzone w ławie betonowej według 

dokumentacji projektowej w sposób zapewniający obramowanie nawierzchni bezpiecznej  

w kostkach. 

1.4.5 Kołki montażowe 

Karbowane kołki montażowe _8 mm x 95 mm dostarczane w komplecie z płytkami 

bezpiecznymi. 

1.4.5 Stabilizacja mechaniczna-proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.6 Beton zwykły (Beton klasy 7,5, 20)- beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3, 

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 



1.4.8 Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.9 Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 

1.4.10 Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed zakończeniem procesu wiązania. 

 

1.4.11 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowana 

betonu (RGb ), (np. beton klasy B40 przy RGb = 40MPa). 

1.4.16. Podbudowa z betonu cementowego –warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, 

która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu, stanowi 

fragment nośnej części krawężników betonowych zapewniając stabilność ich zamocowania. 

1.4.6 Pozostałe określenia podstawowe 

Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  

w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Zakres stosowania nawierzchni bezpiecznych 

Zastosowanie nawierzchni bezpiecznej ograniczone jest do stref swobodnego upadku dla 

poszczególnych urządzeń zabawowych oraz parametry dostosowane są do wysokości 

swobodnego upadku dla tych urządzeń. Nawierzchnia bezpieczna zwiększa bezpieczeństwo 

upadków amortyzując je oraz podnosi komfort użytkowania placu zabaw. 

Potwierdzone Certyfikatem Bezpieczeństwa uzyskanym zgodnie z PN-EN 1177 

-nawierzchnia o gr. płytki 40 mm_ wysokość swobodnego upadku do 1,5 m 

(wg. deklaracji producenta) wg. wytycznych programu „Radosna Szkoła”. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni bezpiecznej, objętych niniejszą SST, są: 

 Piasek 

 Beton B20 (cement, woda, kruszywo) 

 Beton B7,5 (cement, woda, kruszywo) 

 Płytki z gumowego granulatu o wymiarach 500x500mm oraz grubości dostosowanej do 

wysokości swobodnego upadku w strefie bezpieczeństwa wyznaczonej na rysunku dla 

każdego urządzenia zabawowego w kolorach „Radosna Szkoła” –pomarańczowy  

RAL 2011oraz niebieski RAL 5003 (zabezpieczające strefę swobodnego upadku dla 

urządzeń zabawowych do 1,5 m) 

 Kołki montażowe 

 Krawężniki elastyczne o wymiarach 50x250x1000mm  

 

2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1 Wymagania szczegółowe dla podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną 

2.3.1.1 Piasek zagęszczony mechanicznie 

Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 

 wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10>8 

m / dobę określona wg PN-B-04492. 



 możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is=100 wg normalnej próby 

Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 

 wskaźnik różnoziarnistości U=d60d10≥3,0 wg PN-S-02205 pkt. 2.8.2. 

 wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85≥5. 

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odcinającą nie powinien zawierać 

zanieczyszczeń: 

 obcych – zawartość nie więcej niż 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12 

 organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej  

( badanie wg PN-B-06714/26 ) 

2.3.1.2 Beton B20, B7,5 

Korzystać z gotowej mieszanki dostarczonej przez betoniarnię. 

 Cement Do betonu klasy B20, B7,5 należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, 

według PN-EN-197-1: 2000. Wymagania cementu zestawiono w tablicy 1. Wymagania 

dla cementu do betonu B-20, Wymagania dla cementu do betonu B15, B7,5. 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niż 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej niż 32,5 

3 Początek czasu wiązania, nie wcześniej, niż, min. 75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 Kruszywo 

Do wykonania mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne naturalne, wg 

PN-B-11111:1996, PN-B-11113:1996, grys z otoczaków lub surowca skalnego wg PN-B-

06712:1986 oraz mieszanki tych kruszyw. Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki 

betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalna 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Zakresy uziarnienia 

mieszanek kruszyw : 

Lp. Wymiar, bok oczka sita 

kontrolnego, mm 

Rzędne krzywej uziarnienia Rzędne krzywej uziarnienia 

1 63  100 

2 31,5 100 60 ÷ 85 

3 16 60 ÷ 80 40 ÷ 67 

4 8 40 ÷ 65 30 ÷ 55 

5 4 25 ÷ 55 25 ÷ 45 

6                        2 20 ÷ 45 20 ÷ 40 

7 1 15 ÷ 35 15 ÷ 35 

8 0,5 7 ÷ 20 8 ÷ 20 

9 0,25 2 ÷ 12 4 ÷ 13 

10 0,125 0÷ 5 0 ÷ 5 

Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa, w zależności od jego rodzaju powinny spełniać 

wymagania według norm podanych w punkcie dotyczącym kruszywa do podbudowy  

z kruszywa zagęszczanego mechanicznie. 

 Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy 

stosować wodę odpowiadająca wymaganiom wgPN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodę pitna wodociągową. 

 Dodatki i domieszki 

W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu  

i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane dodatki  



i domieszki według zasad wymienionych w PN-B - 06250. Zbrojenie rozproszone – włókna 

wysokoplastyczne. 

 

 Środki pielęgnujące 

Należy stosować materiały powłokotwórcze lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się 

warstwę piasku o grubości minimum 5 cm lub włókniny o grubości minimum 5 mm 

utrzymywanej w stanie wilgotnym. 

 

2.3.2 Nawierzchnia bezpieczna w płytkach zgodna z wytycznymi programu „Radosna 

Szkoła” 

2.3.2.1 Wymagania szczegółowe dla nawierzchni bezpiecznej 

 płyty absorbujące i amortyzujących upadek w strefach bezpieczeństwa z wysokości 

(parametry określone na rysunku), 

 zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa poprzez jednorodną, trwałą i elastyczną 

budowę 

 płyty fabrycznie przygotowanie do łączenie kołkami (płyty łatwe i tanie  

w montażu, bez użycie kleju), 

 płyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali 

 wysoka przepuszczalność wody (połączenia między płytami) pozwalająca 

na użycie placu zabaw natychmiast po deszczu, 

 wierzchnia cześć płytki powinna być gładka, po obwodzie sfrezowana, 

 spód płytki powinien składać się z wystających kwadratowych pól imitujących 

„tabliczkę czekolady”, 

 grubości dostosowanej do wysokości swobodnego upadku w strefie bezpieczeństwa 

wyznaczonej na rysunku dla każdego urządzenia zabawowego w kolorach „Radosna 

Szkoła”-pomarańczowy RAL 2011oraz niebieski RAL 5003 

 płytki z nawierzchni bezpiecznej muszą posiadać: 

- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni 

- Rekomendacja Techniczna ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry 

nawierzchni 

- Atest Higieniczny PZH 

- Badania na zawartość metali ciężkich w nawierzchni 

- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177 

_dla nawierzchni o grubości 4,0 cm Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 1,5m 

- Badania na zawartość pierwiastków śladowych. 

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na 

przedmiotowe zadania 

 

 dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni 

pierwiastek  

jednostk

a  

dopuszczalna 

wartość  

Arsen (As)  mg/kg  <1  

Ołów (Pb)  mg/kg  1,5  

Kadm (Cd)  mg/kg  <1  

Chrom (Cr)  mg/kg  <1  

Bar (Ba)  mg/kg  <1  

Rtęć (Hg)  mg/kg  <0,05  

Antymon (Sb)  mg/kg  <1  

Selen (Se)  mg/kg  <1  

 



2.3.3 Kołki montażowe 

Kołki montażowe zapewniają optymalną stabilność płyt i ułatwiają ich instalację. Przy 

pomocy kołków prace montażowe mogą być dogodnie wykonane. Dalszą ich zaletą jest to, 

że zmniejszają powstawanie szczelin i w przypadku ich zastosowania klejenie płyt nie jest 

konieczne.  

 

2.3.4 Krawężniki z granulatu gumowego 

Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym obrzeżem wykonanym  

z granulatu gumowego.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni bezpiecznej 

Prace ziemne- zdejmowanie warstwy asfaltu wraz z częścią podbudowy pod podbudowę 

wykonywać przy pomocy dowolnych narzędzi i maszyn zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz zalecanych przez producenta. 

 

3.2.1 Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie: 

_równiarka do rozścielania piasku w wykonywanej warstwie, walec drogowy lub inny sprzęt 

do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika zagęszczenia 

 

3.2.2 Wykonanie płyty betonowej z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. 

Mieszanka betonowa powinna być gotowa dostarczona z betoniarni z odpowiednim 

dokumentem potwierdzającym klasę betonu. Dopuszcza się wykonanie chudego betonu 

B7,5 na budowie w betoniarkach mechanicznych. 

 

3.2.3 Wykonanie ławy pod osadzenie krawężników elastycznych 

Wykonawca przystępujący do montażu krawężników elastycznych powinien wykazać sie 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

−urządzeń mieszających stacjonarnych do wytwarzania mieszanki betonowej. Proporcje 

dozowania składników powinny być odpowiednie do zaprojektowanej klasy beton. Od 

receptury mogą nastąpić odchylenia rzędu: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. 

Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody. 

−mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

Wskazane jest jednak korzystanie z betonu z wytwórni. 

 

3.2.4 Wykonanie montażu nawierzchni bezpiecznej w płytkach  

_wykonanie nawierzchni następuje w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: ręczna wyrzynarka, młotek gumowy itp. zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru oraz rekomendowanych do użycia przez producenta płytek nawierzchni 

bezpiecznej. 



4 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem  

i zawilgoceniem. 

 Płytki nawierzchni bezpiecznej, krawężniki elastyczne oraz kołki montażowe należy 

przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Przy przewozie, 

załadunku, wyładunku i wykonywaniu nawierzchni bezpiecznej można stosować: 

samochody ciężarowe lub inne środki transportu, żurawie samochodowe itp., pod 

warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

 Beton B20, B7,5.  

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać sie zgodnie z PN-B-06250 [1]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące robót 

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 

normami. 

5.2.1 Szczegółowe zasady wykonywania podbudowy 

Elementy nawierzchni mogą być instalowane na równych i stabilnych podłożach np. 

wylewka betonowa lub podbudowa z kruszyw mineralnych. 

Należy wykonać odpowiednie spadki według dokumentacji projektowej. Podłoże powinno 

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

(plamy należy usunąć). Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w 

temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych. 

 

5.2.1.1 Warstwa piasku zagęszczonego 

 Rozkładanie warstwy piasku: 

Piasek do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinien być rozkładany  

w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć 

taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości 

projektowanej. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

 Zagęszczanie warstwy piasku: 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczenia 

przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi 

warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 

być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż 

do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa 

powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi. 



Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 

1,00. 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 zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność piasku przy 

zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż +2 %.Podbudowa betonowa 

powinna być wolna od mleczka cementowego, pyłu, szorstka, nie posiadać odspojonych 

odłamków. 

 Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa piasku zagęszczonego 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.  

 

5.2.1.2 Warstwa betonu 

Podłoże powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoża należy usunąć 

w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 

od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się stosowanie betonu z betoniarni. 

 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka betonowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać wartości określonej w dokumentacji 

projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Należy wykonać 

odpowiednie spadki (wg. dokumentacji projektowej). Jeżeli Wykonawca będzie 

wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

Zbrojenie rozproszone powinno być dodawane w proporcjach zalecanych przez 

producenta. 

5.2.3 Szczegółowe zasady wykonywania obrzeży z krawężników elastycznych 

Obramowanie nawierzchni bezpiecznej stanowi elastyczny krawężnik. Krawężnik powinien być 

sztywno zamocowany w wylanej ławie betonowej i tworzyć solidne obramowanie dla 

nawierzchni elastycznej. Szczególną uwagę zwrócić na wypoziomowanie krawężników. 

 

5.2.4 Szczegółowe zasady wykonywania nawierzchni bezpiecznych 

Gotowe płytki z nawierzchni bezpiecznej są układane ręcznie w sposób przemienny na 

stabilnej podbudowie. Trwałe łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu 

systemowych karbowanych kołków montażowych. Osiem kołków montażowych jest 

umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Każdy element trwale 



łączy ze sobą cztery kolejne elementy. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd 

względem drugiego przesunięty o pół płytki. Względy produkcyjne wymagają wymiarów 

produkcyjnych do 5mm większych w zakresie długości i szerokości, co jest wyrównane po 48 

godzinach magazynowania. Przed montażem należy sprawdzić poprawność wymiarów 

płytek. Granica tolerancji wymiarów systemów płytek bezpiecznych to +/- 3mm. Po określeniu 

rodzaju oraz wymiarów nawierzchni, konieczne jest nakreślenie planu układania. Dzięki temu 

możliwe będzie dobranie wzoru optymalnego pod względem ekonomicznym (możliwie małe 

straty związane z cięciem). Do obróbki nawierzchni płytek bezpiecznych polecane jest użycie 

wyrzynarki, noża lub szlifierki kątowej. Elementy nawierzchni bezpiecznej montowane  

w chłodne dni powinno się układać pozostawiając szczeliny o grubości ok. 2 mm. Pod 

wpływem ciepła elementy się rozszerzają niwelując pozostawione szczeliny. W dni chłodne 

elementy ponownie się kurczą co jest naturalne dla tego typu materiałów. Elementy 

nawierzchni bezpiecznej należy chronić przed długim kontaktem z przedmiotami o ostrych 

krawędziach tj. kamienie. W celu uniknięcia tworzenia się kałuż, oraz zapobieżenia 

nierównościom nawierzchni należy zniwelować całą powierzchnię. Jeżeli nawierzchnia nie 

pokrywa całej powierzchni, to zalecane jest stosowanie elementów uzupełniających-obrzeża 

elastyczne osadzone na betonie stanowiące solidne obramowanie nawierzchni. 

 

Podstawowym wymogiem prawidłowego montażu jest właściwie przygotowane podłoże. 

Najwłaściwsze podłoże to dobrze wyprofilowana płyta betonowa o danej grubości. Przed 

montażem należy sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednie. 

Kroki montażu: 

1.usunięcie wierzchniej warstwy asfaltowej oraz części podbudowy aż do stabilnej warstwy 

2.montaż obrzeża, 

3.rozsypanie i ubicie piasku na grubości 10 cm, 

4.przygotowanie głównej warstwy nośnej o grubości 15 cm (5 cm chudego betonu B7,5 i 10 

cm betonu B20), 

5.instalacja nawierzchni gumowych i połączenie płyt kołkami, lub przyklejenie ich do betonu 

odpowiednim materiałem łączącym.  

 

Nawierzchnię bezpieczną należy montować zgodnie z instrukcją producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 

materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. Do materiałów, których 

producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN)dostarczyć zaświadczenie  

o jakości (atesty) należą: 

-płytki nawierzchni bezpiecznej 

-kołki montażowe 

-krawężniki elastyczne 



Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor może 

zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni bezpiecznej 

W czasie wykonywania nawierzchni należy zbadać: 

a) zgodność wykonania nawierzchni z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  

c) prawidłowość wykonania wycięć pod elementy urządzeń zabawowych,  

d) poprawność wykonania podłoża oraz obrzeża z krawężników elastycznych, 

e) poprawność ułożenia płytek,  

f) prawidłowość wykonania spadków nawierzchni 

g) szczeliny między płytkami 

h) równość powierzchni 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 

zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie fragmenty nawierzchni bezpiecznej lub 

krawężników elastycznych które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy betonowej (łącznie  

z warstwą chudego betonu i podsypką piaskową 

Jednostką obmiarową krawężników elastycznych jest mb (metr bieżący). 

Jednostką obmiarową nawierzchni bezpiecznych jest m2 (metr kwadratowy). 

 

Obmiar polega na określeniu rzeczywistej powierzchni podbudowy z piasku zagęszczonego, 

betonu oraz powierzchni nawierzchni bezpiecznej a także rzeczywistej długości osadzonych 

krawężników elastycznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1 Sposób prowadzenia odbioru podbudowy z kruszywa 

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

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Wszystkie elementy robót, 

które wykazują odstępstwa od postanowień SST, powinny być doprowadzone na koszt 

Wykonawcy do stanu zgodności z SST, a po przeprowadzeniu pomiarów mogą być 

ponownie przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 



8.2.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa 

upadków z żądanej wysokości. Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną. Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm. Szczeliny 

pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm. Równość nawierzchni powinna 

mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. Nawierzchnia powinna być wykonana 

zgodnie z instrukcjami producenta i dokumentacją projektową dla określonego 

zastosowania. Ogólna jakość nawierzchni powinna być dobra, bez ubytków, przycięcia 

powinny być staranne, nawierzchnia powinna tworzyć jednolitą powierzchnię 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady podstawy płatności podano w SST B-01.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2 Szczegółowe zasady płatności 

Warunki płatności określa umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

9.3 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu ze zbrojeniem rozproszonym obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie i pielęgnację rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

Cena 1 m2 nawierzchni bezpiecznej z płytek obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów nawierzchni bezpiecznej oraz 

materiałów pomocniczych, 

 zamontowanie nawierzchni w sposób zapewniający stabilność, i gotowość do 

użytkowania 

 uporządkowanie terenu, 

 wywiezienie resztek materiałów nie nadających się do ponownego użycia 

 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych 

 

Cena 1 mb krawężników elastycznych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie na miejsce wbudowania krawężników elastycznych oraz materiałów 

pomocniczych, 

 osadzenie i wypoziomowanie krawężników w warstwie betonowej. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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 Kruszywa mineralne.  

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu. 

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

powszechnego użytku. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-0430: 19 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 

PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne.  

Kruszywa do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

EN-PN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 

EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni – Część 1: Ogólne wymagania  

i metody badań 
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