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ST – 02  PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przygotowaniem podłoża pod warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego w ulicy Witoszy przy 
realizacji zadania „Przebudowa ulicy Witoszy, przebudowa odcinka ulicy Szkolnej od km 0+057,00 do km 
0+740,24 i przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i Szkolnej w Suszcu”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót w ulicy Witoszy 
związanych z: 
– spulchnieniem istniejącej nawierzchni z kruszywa na głębokość 10cm, 
– profilowaniem istniejącej nawierzchni (wykorzystanej jako podbudowy),  
– zagęszczeniem podłoża. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i ze specyfikacją techniczną ST - 00 “Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
podano w specyfikacji technicznej ST – 00 „Wymagania ogólne”, p. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST – 00 „Wymagania Ogólne” 
pkt 3. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczenia istniejącego podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– glebogryzarek, koparko-spycharek, spycharek ze zrywakiem lub innego sprzętu do spulchnienia podłoża, 
– równiarek, spycharek, koparko-ładowarek, 
– walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; w miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST – 00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża oraz wykonywanie tych robót z 
wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego wytyczenia powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być 
ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych, niż co 10m.  
5.2. Profilowanie i zag ęszczanie istniej ącej nawierzchni (podbudowy) 
Istniejąca nawierzchnię z kruszywa na ulicy Witoszy należy spulchnić na głębokość około 10 cm lub inną 
wskazaną przez Inżyniera. Należy z tej warstwy usunąć zanieczyszczenia w postaci błota, trawy lub innych 
niepożądanych rzeczy. Spulchnioną warstwę należy odpowiednio wyprofilować tak, żeby spadki podłużne i 
porzeczne umożliwiały uzyskanie po zagęszczeniu rzędnych zgodnych z dokumentacją projektową. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien dowieźć dodatkowe kruszywo o odpowiednich parametrach, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczani podbudowy. Jakiekolwiek nierówności powstałe 
przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1. 
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Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
80 
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PN-S-06102 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST – 00 

„Wymagania ogólne” p. 6. 
6.1. Zagęszczenie warstwy 
 Kontrola zagęszczenia i nośności warstwy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać nie 
rzadziej niż 2 razy na 400 m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera. Zagęszczenie  warstwy 
powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02. Zagęszczenie warstwy z kruszywa stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2: 

 E2 

 E1 
  ≤   2,2 

6.2. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
6.2.1. Szeroko ść warstwy  

Kontrola szerokości warstwy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 25 m. Szerokość 
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.2. Równo ść warstwy  

Kontrola równości podłużnej warstwy kruszywa powinna być mierzona 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 co 25 m. 
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności warstwy nie mogą przekroczyć 10mm. 
6.3.3. Spadki poprzeczne warstwy  

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 25m. Spadki poprzeczne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
6.3.4. Rzędne wysoko ściowe warstwy  

Kontroli rzędnych niwelety dokonuje się za pomocą instrumentu niwelacyjnego. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm, -2 cm. 
6.3.5. Ukształtowanie osi warstwy 

Kontrola ukształtowania osi warstwy w planie powinna być sprawdzana, co 25m. Oś warstwy w planie 
nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.7. Nośność warstwy 
– moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 3, 
– ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 3. 
 
Tablica 3 . Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS 

nie 
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

niż, %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia 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 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST – 00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST – 00 „Wymagania 
ogólne” p. 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane poprawnie jeśli wszystkie pomiary i badania wg p. 6 dały wynik 
pozytywny. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej ST – 00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonanej warstwy obejmuje: 
– prace pomiarowe, 
– spulchnienie nawierzchni, 
– profilowanie nawierzchni, 
– uzupełnienie kruszywa, 
– zagęszczenie, 
– utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe, nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą. 
4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
5. BN-S-02205 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
6. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
8. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


