
 

  

 
 

PODBUDOWY 
 

1. Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowe Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

profilowaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy w ramach modernizacji drogi łączącej 
wsie: Stanisławów i Gać. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST.0 "Wymagania 

ogólne" pkt. 1.2. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w  niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z 

profilowaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy tłuczniowej stanowiącym podłoże pod 
warstwę wiążącą i ścieralną mieszanki bitumicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST.0. "Wymagania ogólne" 

pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST.0. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
2. Materiały 
 - nie występują 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.0. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.1. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  
3.2. Do zagęszczania podłoża należy używać walce gładkie, walce wibracyjne lub ubijaki 

mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju zagęszczanej warstwy i grubości 
zagęszczanej warstwy. Używany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 

4. Transport 
 - nie występuje 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Warunki przystąpienia do Robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przez 

rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 
do profilowania i zagęszczania podłoża i wykonania tych Robót z wyprzedzeniem możliwe jest 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego  w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Profilowanie podłoża 
 Przygotowane w ramach Robót podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji 

Projektowej (spadki)  
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
 Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego tłucznia to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Do profilowania należy stosować równiarki..  
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5.3. Zagęszczenie podłoża 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia pierwotnego modułu odkształcenia podbudowy z 
kruszywa większego niż 50 MPa. 

 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do pierwotnego odkształcenia jest nie większy od 2,2. 

 Należy wykonać pomiar nośności podbudowy metodą obciążeń płytowych zgodnie z normą BN-
64/8931-02. Obciążenia należy mierzyć wg zaleceń Zamawiającego. 

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do 

układania warstw bitumicznych nawierzchni można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Zamawiający oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 

6. Kontrola jakości Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST0. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Nośność i zagęszczenie podbudowy 
 Należy wykonać pomiar nośności podbudowy metodą obciążeń płytowych zgodnie z normą BN-

64/8931-02. Obciążenia należy mierzyć wg zaleceń Inżyniera. 
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej z kruszywa powinien być większy niż 

50 MPa. 
 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia do pierwotnego odkształcenia jest nie większy od 2,2. 
6.2. Równość podłużna 
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-

04. 
 Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 
6.3. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,5%. 
 
7. Obmiar Robót 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST0. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
8. Odbiór Robót 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST0. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie 

badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Warunki płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST0. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podłoża obejmuje: 
 - prace pomiarowe, 
 - profilowanie podłoża 
 - zagęszczenie podłoża 
 - wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji. 
9.2. Projektowana ilość jednostek obmiarowych wynosi 8400 m2

10. Przepisy związane 
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą. 


