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D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 
CPV 45233300-2 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oczyszczonych i 
skropionych warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy budowie parkingu „Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji 
miejskiej Kosmonautów-Boguszowska we Wrocławiu. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu i skrapianiu warstw 
konstrukcyjnych   i obejmują: 
- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy tłuczniowej przed ułożeniem warstwy podbudowy z mieszanek mineralno-
asfaltowych dla jezdni i miejsc dla niepełnosprawnych emulsją asfaltową (po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego) 0.7 do 1,0 kg/m2 (wg. PN-EN 13108-1:2008 i Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 
Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 ) 
- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych przed ułożeniem warstwy wiążącej 
emulsją asfaltową (po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego) 0.3 do 0,5 kg/m2 (wg. PN-EN 
13108-1:2008 i Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 ) 
- oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej emulsją asfaltową (po odparowaniu wody 
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego) 0.2 do 0,3 kg/m2 (wg. PN-EN 13108-1:2008 i Kationowe emulsje 
asfaltowe na drogach publicznych. Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 ) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D- 
M.00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót, podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY. 
Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej ST jest: 
2.1. Kationowe emulsje szybkorozpadowe  według PN-EN 13808:2013-10 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej, należy spełnić następujące warunki: 
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3°C. W okresie ryzyka przymrozków emulsja musi być 
zabezpieczona przed wpływem, ujemnych temperatur. 

3. SPRZĘT. 
Przy wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach, 
b) skrapiarką mechaniczną o kontrolowanym wydatku lepiszcza, 
c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem. 

4. TRANSPORT. 
Emulsję na budowę należy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być podzielone przegrodami na komory 
o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterna 
używana do transportu emulsji nie może być używana do przewozu innych lepiszczy. 
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej powinny być ustawione, 
równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5. l.      Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1.    Oczyszczenie powierzchni. 
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Powierzchnia podłoża, przed ułożeniem każdej warstwy, powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. 
Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem 
powinna być sucha i czysta. 5.2.2. Skropienie powierzchni. 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami: 
- skropienie warstwy podbudowy tłuczniowej przed ułożeniem warstwy podbudowy z mieszanek minerlano-asfaltowych dla 
jezdni i warstwy ścieralnej dla chodnika emulsją asfaltową (po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego) 0.7 do 1,0 kg/m2 (wg. PN-EN 13108-1:2008 i Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 
Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 ) 
- skropienie warstwy podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych przed ułożeniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową 
(po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego) 0.3 do 0,5 kg/m2 (wg. PN-EN 13108-1:2008 i 
Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 ) 
- skropienie warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej emulsją asfaltową (po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego) 0.2 do 0,3 kg/m2 (wg. PN-EN 13108-1:2008 i Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 
publicznych. Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 ) 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. 
Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach 
usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. W wypadku 
stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy SMA w celu odparowania 
wody.Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. Ułożenie mieszanki, może nastąpić po 
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu określenia optymalnych 
parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej 
do skropienia. 
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 
6.3.1.    Badanie dokładności sprysku podłoża. 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza 
wg metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". 

7. OBMIAR ROBOT. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru 
w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. 

8. ODBIÓR ROBOT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. 

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT ORAZ USTALENIE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. 
Płatność za m2 wykonanego oczyszczenia i skropienia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie atestów producenta materiałów i wyników pomiarów oraz badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i dostarczenie lepiszcza na budowę, 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
- polewanie wodą, 
- oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 PN-EN 
1428:2012 Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w emulsjach bitumicznych metodą destylacyjną 
PN-EN 1430:2012  Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie cząstek biegunowych w emulsjach bitumicznych 
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D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie.  CPV 45233300-2 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie dla 
budowy parkingu „Parkuj i Jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów-Boguszowska we Wrocławiu. 
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 podbudowy: 
warstwy podbudowy pod chodnikami z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 4/31,5 mm gr. 15 cm 
warstwy podbudowy pod zjazdami, jezdniami i miejscami postojowymi z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 4/31,5 
mm gr. 20 cm 
warstwy wyrównawczej pod przejściami dla pieszych   z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 13 cm 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1 oraz ST D-04.04.02 "Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D- M.00.00.00 "Przepisy 
ogólne" 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. Materiałem do 
wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane uzyskana w 
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
2.1 Wymagania dla materiałów 
Stosowane kruszywa powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13242 + A1:2010 - Kruszywa do niezwiązanych i 
związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz Wytycznych 

technicznych WT-4 2010 

 
Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej 

Uwaga z krzywej należy wyeliminować frakcje pyłowe do 0/4 mm 
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Do podbudowy zasadniczej na jezdni należy zastosować kruszywo łamane o zawartości ziaren przekruszonych lub 
łamanych C90/3 dla podbudowy po chodnikami i ścieżkami rowerowymi   kruszywo CNR. 2.2.      Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1 WT-4 2010 oraz wg PN-EN 13242 + A1:2010 -
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym 

3. SPRZĘT 
Wymagania dotyczące sprzętu do wykonywania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
podano w PZJ lub ST oraz OST D - 04.04.00 "Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne" pkt. 3, oraz w OST D -04.04.02 
"Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie" pkt. 3. Do wykonania podbudowy należy stosować : 
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 
b) równiarki lub układarki kruszywa, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
d) zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne do pracy w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów powinien spełniać wymagania podane w OST D- 04.04.02 "Podbudowy z kruszyw. Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 .Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D - 04.04.00 "Podbudowy z kruszyw. 
Wymagania ogólne " pkt. 5.1. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy wykonywać 
w mieszarkach stacjonarnych. Niedopuszczalne jest mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka zaraz po 
wytworzeniu powinna być transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 
wysychaniu. 
5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa. 
Mieszanka kruszywa 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 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinna być przed 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich własnościach. 
5.4. Zagęszczenie. 
Natychmiast po końcowy wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia poprzez jej wałowanie. 
Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od 
dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. W miejscach niedostępnych dla walców 
podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszym niż 1.0 wg próby 
Proctora, zgodnie z   PN-EN 13286-2:2010. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 
zgodnie z PN-EN 13286-2:2010. Materiał nadmiernie zawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej 
warstwy i napowietrzanie. Materiał o wilgotności mniejszej od optymalnej należy zwilżać wodą w rozłożonej warstwie i 
równomiernie wymieszać. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 1% , -2 
%. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OT. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań   podano w tablicy 2. Tablica 2. Częstotliwość ora zakres   badań przy 
budowie podbudowy z kruszyw    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   
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2 Wilgotność mieszanki 2 200 

3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka Na 250 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg 
tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 

losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, z tolerancją 
+10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2008. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-EN 13286-2:2010. W przypadku, gdy przeprowadzenie 

badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg PN-S-06102:1997 i nie rzadziej niż raz na 50 m na przemian na przeciwległych pasach ruchu, lub według 
zaleceń Inspektora Nadzoru. 

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 konstrukcyjnej podbudowy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. Tablica 3. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 200 m2 Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 500 m2 

8 No ś no ść podbudowy:  
 - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 250 m 

6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez 
krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o 
wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy  nie 
mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,    z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
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Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg PN-S-06102:1997 powinien być zgodny z podanym w tablicy 
4, ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa z  Maksymalne ugięcie Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

kruszywa o wskaźniku Wskaźnik sprężyste pod kołem, płytą o średnicy 30 cm, MPa 
wnoś nie mniejszym zagęszczenia IS mm   

niż,    % nie mniejszy niż     
40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 
od drugiego obciążenia E2 

80 1 1,25 1,4 80 140 
* wartości podane w tabeli nie dotyczą podbudowy pod odbudową nawierzchni chodników, peronem oraz ciągiem pieszo 
rowerowym. Podłoże gruntowe pod warstwy konstrukcyjne chodników, peronu i ciągu pieszo-rowerowego powinno mieć 
wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 0,97 a wtórny moduł odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie powinien wynosić E2> 80 MPa, przy czym zagęszczenie należy uznać za prawidłowe , gdy E2/E1<2,2 

Dopuszcza się przy badaniu wartości modułu odkształcenia podbudowy zastosowanie badania lekką płyta 
dynamiczną w korelacji z VSS oraz  w miejscach, w których dostęp uniemożliwia wykonanie badania płytą VSS. 6.5. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inżyniera/Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło 
z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBOT. 
7.1 .Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w   pkt. 7 OST D - M - 00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz OST D-04.04.00 
"Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne." 7.2.Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiaru jest m2. 

8. ODBIOR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT ORAZ USTALENIE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót i na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje 
: prace pomiarowe, 
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
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przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą, 
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
rozłożenie mieszanki, zagęszczenie mieszanki, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
utrzymanie podbudowy w trakcie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy PN-EN 
12620+A1:2010 PN-EN 
933-1:2012 PN-EN 933-
4:2008 PN-EN 1097-
6:2013-11 PN-EN 1367-
1:2007 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 
PN-EN 1097-5:2008 

 

Kruszywa do   betonu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

Kruszywo do betonu lekkiego Wapno 
budowlane-Wymagania 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Popioły lotne 
Cement. Transport i przechowywanie 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych Badania 
geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badanie wskaźnika piaskowego Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 2: Metody 
określania gęstości i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proctora Kruszywa do 
niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym 
10.2. Inne dokumenty 

Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

PN-EN 13055-1:2003 
PN-EN 459-1:2015-
06 PN-EN 1008:2004 

PN-S-06102:1997 PN-S-
96035:1997 BN-88/6731-
08 
BN-84/6774-02 
PN-EN 933-8+A1:2015-
07 

BN-68/8931-04 BN-
70/8931-06 PN-EN 
13286-2:2010 


