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D-04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁO ŻA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem z profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego przy inwestycji: Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej łączącej msc. Stare Sady - Cimowo 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący 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 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłoża 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i 
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy 
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla kategorii ruchu KR1-KR2 
Górna warstwa o grubości 20 cm   0,98 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

   
0,97 

 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 
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 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 
1 Szerokość podłoża 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad   

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w 

planie *)  
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad     
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża 
 Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość profilowanego podłoża 
 Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża 
 Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podłoża. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podłoża obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

D-04.04.02b  PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZ YWA NIEZWI ĄZANEGO 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego zagęszczanej 
mechanicznie przy inwestycji Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej msc. Stare Sady - Cimowo 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący 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 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw z 
mieszanek kruszyw zagęszczanych mechanicznie, przyjętych na podstawie norm PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – 
Specyfikacja”, PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania mają zastosowanie dla podbudowy zasadniczej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni – konstrukcja, której celem jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże 
gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu 
gruntowym lub ulepszonym podłożu. Konstrukcję wzmacnianej nawierzchni należy traktować jak podbudowę. 
1.4.2. Podbudowa zasadnicza – warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca€ podstawową funkcję w 
rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza może być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. 
1.4.7. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym składzie ziarnowym (d÷D), który jest stosowany do 
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona: z kruszyw 
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 
1.4.8. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa poddawana jest 
bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwiązanych o 
ciągłym uziarnieniu. 
1.4.9. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony jako przedział 
wartości lub wartość graniczna.  Symbol NR użyty do określenia właściwości oznacza, że nie jest wymagane badanie danej 
cechy. 
1.4.10. Partia – wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawa dzielona (np. ładunek wagonowy, ładunek samochodu 
ciężarowego, barki) lub hałda, która została wyprodukowana w okresie występowania jednakowych warunków. Przy 
ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie. 
1.5. Symbole i skróty 
Pozostałe określenia używane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczególnych właściwości (symbole i skróty) 
przyjęto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywołanymi normami badawczymi oraz „Katalogiem 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano 
następujące symbole i skróty: 
CBR – kalifornijski wskaźnik nośności, wyrażony w procentach [%]; 
k10 – współczynnik filtracji, oznaczany według ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s]; 
D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, z której jest wykonywana 
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm]; 
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d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, [mm]; 
d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podłoża, [mm]; 
SE4 – wskaźnik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 załącznik A (dla frakcji 0/4 mm), 
O90 – umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu podłoża 
zatrzymującego się na geowłókninie lub geotkaninie w ilości 90% (m/m), wartość O90 powinna być podawana przez 
producenta wyrobu.    
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Kruszywa 
Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwiązanych są kruszywa naturalne, które spełniają wymagania ST zgodnie z 
Tablicą 1 i normą PN-EN 13242. Kruszywa  mają spełnić wymagania w całej mieszance.  
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

 
Lp. 

Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa przeznaczonego do: 

podbudowy zasadniczej 

KR1÷KR2 
 

1. 
Zestaw sit # 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63 i 
90 

 
2. 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 
kategoria nie niższa niż (badanie na mokro) 

GC80-20, 
GF 80, 
GA 75 

3. 

Kategorie ogólnych granic i tolerancji uziarnienia 
kruszyw, nie niższa niż: 
a) kruszywo grube o D≥2d 
przy: 
D/d< 4 

 
 

 
 

GTC20/15 

D/d≥ 4 GTC20/17,5 

b) kruszywo drobne i kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu, kategoria nie niższa niż: 

GTF  20 
GTA20 

 
4. 

Kształt kruszywa grubego lub kruszywa grubego 
(≥4mm) wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-3a) 

a) wskaźnik płaskości, 
kategoria nie wyższa niż 

FI50 

 lub  
b) wskaźnik kształtu wg PN-EN 933-4 a), 
kategoria nie wyższa niż 

 
SI55 

5. 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren  
całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym lub 
w kruszywie grubym (≥4mm) wydzielonym z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-5, 
kategoria nie niższa niż: 

CNR/70 

 
7. 

Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego lub 
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu (frakcja referencyjna do 
badania #10/14mm)  wg PN-EN 1097-2, kategoria 
nie wyższa niż 

LA50
 

8. 

Odporność na ścieranie kruszywa grubego lub 
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu  (frakcja referencyjna do 
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria 
nie wyższa niż 

MDE35 

11. 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-
1 

ASNR 

12. Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR 

13. 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 
1744-1. p. 19.3, kategoria nie wyższa niż: 

V5 

 
14. 

Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 

Brak rozpadu 
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15. 

Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 

Brak rozpadu 

 
19. 

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 pkt. 
7.3 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do badania 
#10/14mm) wymagana kategoria 

SBLA 

 
20. 

Mrozoodporność kruszywa (frakcja referencyjna do 
badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1, 
kategoria nie wyższa niż 

FDeklarowana (ubytek masy nie więcej niż 10% dla kruszyw naturalnych) 

a) Podstawą oznaczania kształtu kruszywa jest badanie wskaźnika płaskości, natomiast dodatkowo można badać wskaźnik 
kształtu 
b) Łączna zawartość pyłów w złożonej mieszance z kruszyw powinna się mieścić w krzywych dla poszczególnych warstw 
rys. 1÷20 
c) Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwości WA242, należy wykonać dodatkowo badanie mrozoodporności, wg 
PN-EN 1367-1. Mrozoodporność kruszywa powinna wykazywać % ubytek masy nie większy od zawartego w punkcie 20 
Tablicy 1. 

 
2.3. Woda 

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być zgodna z PN-EN 
1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Kruszywo  należy doprowadzić do 
wilgotności optymalnej przy użyciu wody nie zawierającej składników wpływających szkodliwie na mieszankę 
niezwiązaną.  
2.4. Specyfikacja mieszanek 
2.4.1. Przeznaczenie 

Mieszanki niezwiązane mogą być stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, przenoszących ruch kategorii od 
KR1 do KR2.  
2.4.2. Projektowanie składu mieszanek 

Procedura projektowania powinna być oparta na próbach laboratoryjnych. Skład mieszanki może być 
zweryfikowany na podstawie badań polowych przeprowadzonych na składnikach o takich samych właściwościach i 
pochodzących z tych samych źródeł.  

Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz 
uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie. Ilość wody określona na podstawie badania 
laboratoryjnego powinna zapewnić właściwe zagęszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki. 
2.4.4. Wartości graniczne i tolerancje 

Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartości graniczne i tolerancje 
zawierają rozrzut wynikający ze zróżnicowanych warunków produkcji mieszanek, metod pobierania i dzielenia próbki oraz 
przedziału ufności.  
2.4.5. Mieszanki kruszywa 

Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały  jednakowe właściwości i spełniały 
wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie wymieszane i 
charakteryzować się równomierną wilgotnością w trakcie zagęszczania. 
Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według PN-EN 13286-2, 
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w Tablicy 4. 
2.4.6. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej 
2.4.6.1. Postanowienia ogólne 
Do podbudowy zasadniczej powinny być stosowane następujące mieszanki niezwiązane: 

0/31,5. 
2.4.6.2. Uziarnienie 
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej powinno spełniać 
wymagania przedstawione na rysunkach 11.  
Aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanki, oprócz wymagań podanych na rysunkach 11 90% uziarnień 
zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesięcy powinno spełniać wymagania podane w Tablicach 2 i 3.  
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Rys. 11. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 dla  podbudowy zasadniczej 
 
Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do warstwy podbudowy zasadniczej  

 
LP 

Właściwość 

Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej 
przeznaczonej do: 

podbudowy zasadniczej 

KR1÷KR2 
 

1. 
Uziarnienie mieszanki 
Niezwiązanej 

0/31,5; 0/45; 0/63 

 
2. 

Maksymalna zawartość pyłów, kategoria nie wyższa niż: UF9 

 
3. 

Minimalna zawartość pyłów LFNR 

 
4. 

Zawartość nadziarna, kategoria nie niższa niż: OC90 

 
5. 

Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg rys. 11 - 13 

 
6. 

Tolerancja przesiewu - porównanie z wartością S 
deklarowaną przez dostawcę  

G B 

 
7. 

Jednorodność uziarnienia - różnice w przesiewach  G B 

 
8. 

Jakość pyłów oznaczona wg PN-EN 933-8  załącznik Ab)  
na frakcji 0/4 (SE4), po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora, według PN-EN 13286-2, wartość nie 
niższa niż: 

30 

9. 
Odporność na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do 
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie 
wyższa niż: 

LA40 

10. 
Odporność na ścieranie (frakcja referencyjna do badania 
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyższa niż 

MDE35 

11. 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, jako wartość średnia 
ważona, kategoria nie wyższa niż: 

F4 

12. 

Wartość CBRc) [%] po zagęszczeniu wg metody Proctora 
do wskaźnika zagęszczenia wymaganego dla danej 
warstwy, przy energii 0,59 J/cm3 i moczeniu w wodzie 96 
h, co najmniej: 

80 

13. 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody Proctora do 
wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0, przy energii 0,59 J/cm3; 
współczynnik filtracji k10 [cm/s], co najmniej: 
Wodoprzepuszczalność mieszanki w pozostałych 
warstwach 

NR 

14. 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, [%(m/m)], 
według wilgotności optymalnej metodą Proctora 80÷120 

a) Mieszankę 0/45 i 0/63 dopuszcza się tylko wyjątkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego 
utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciągu najbliższego sezonu budowlanego 
b) Badanie wskaźnika piaskowego SE4 według normy PN-EN 933-8:2012, załącznik A 
Badanie wskaźnika piaskowego SE4 należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8 załącznik A, po wcześniejszym 5-
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cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy użyciu aparatu Proctora według 
normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania 
Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiązanej). 
Dla mieszanek o D ≤ 31,5mm stosuje się formę Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm formę Proctora C  i 
ubijak C. 
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-EN 933-8 
załącznik A i wykonać badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm. 
c) Badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-47:2012 
Badanie wskaźnika nośności CBR dla mieszanek niezwiązanych do warstw przywołanych w niniejszej ST należy 
wykonać po ich zagęszczeniu metodą Proctora zgodnie z normą PN–EN 13286-2 do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. 
Próba do badania CBR powinna być przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN–EN 13286-47 (materiał odsiany przez 
sito #22,4mm). Zagęszczenie mieszanki powinno zostać wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwołanie 
do normy PN–EN 13286-2). 
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostać wybrana forma B z ubijakiem A. 
Po przygotowaniu próby do badania CBR, mieszanka powinna zostać przebadana zgodnie z procedurą zawartą w pkt 7, 
8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy postępowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostać użyty obciążnik o masie 2 kg. 

 
2.4.6.3. Wytwarzanie mieszanki i składowanie 

Dla kategorii dróg KR1÷KR4 mieszankę należy wykonywać bezpośrednio u producenta. Składowanie mieszanki 
powinno odbywać się w sposób eliminujący segregację przy wbudowywaniu.  
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D - 00.00.00„Wymagania 
ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; w miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez 
Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Transport kruszywa należy dokonywać w taki sposób aby zminimalizować możliwość segregacji i zanieczyszczenia. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczanie 
podłoża”. 
5.3. Dostawa mieszanki niezwiązanej  

Do każdej partii dostarczonej mieszanki niezwiązanej, powinien być dołączony dokument ze znakiem 
budowlanym B oraz deklaracja właściwości użytkowych wyrobu. 
5.4. Układanie mieszanki niezwiązanej 

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. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to 
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 
                Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
5.6. Zagęszczanie 
Zagęszczanie warstwy z mieszanki kruszywa należy prowadzić przy użyciu sprzętu gwarantującego uzyskanie 
wymaganych parametrów projektowych. 
Kontrolę zagęszczenia i nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Dla kontroli modułów E i wskaźnika odkształcenia I0 warstwy z mieszanki niezwiązanej należy stosować metodę obciążeń 
płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obciążenia jednostkowego od 0,25 MPa do 
0,35MPa, maksymalne obciążenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inżyniera. 
Do obliczenia modułów E należy stosować następujący wzór: 

E1,2 = ×
∆×
∆×

s

p

4

3
D 

 
∆p – różnica nacisków z zakresu 0.25 – 0.35 [MPa] 
∆s – przyrost osiadania odpowiadający ∆p [mm] 
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D – średnica płyty [mm]. 
 
Za zgodą inżyniera dopuszcza się alternatywne metody badań. 
5.7. Odcinek próbny 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odcinka próbnego z materiałów i przy użyciu sprzętu 
przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwiązanej. Odcinek próbny, jeżeli nie będzie wykonany w ciągu 
budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania, powinien zostać wykonany odpłatnie, w uzgodnieniu z 
inżynierem. 

Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzić czy użyte materiały i sprzęt  zapewniają uzyskanie  założonych w 
projekcie wymagań. 

Wielkość odcinka w zależności od wielkości kontraktu powinna wynosić (od 300 m2 do700 m2). 
Wykonawca może przystąpić do układania warstwy z mieszanki niezwiązanej po uzyskaniu akceptacji przez inżyniera. 
5.8. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwiązanej 
Do chwili położenia następnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej stan.  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca powinien sprawdzić dane w dokumentach przewozowych mieszanki zgodnie z p. 5.3. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Dla wszystkich materiałów, które będą użyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej, wykonawca musi 
przedstawić inżynierowi, inżynierowi budowy do akceptacji  wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami. 
Inżynier budowy może zażądać przedstawienia poszczególnych materiałów do akceptacji. Koszty badań zleconych przez 
Nadzór pokrywa Inżynier Budowy. Akceptacja materiałów powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc (w 
przypadku przeprowadzenia badań przez nadzór). W wypadku oparcia się na przedstawionych  przez wykonawcę  
dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosić  2 tygodnie. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotności 

Pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej do badania uziarnienia i wilgotności należy wykonywać w oparciu o 
ustalony system poboru próbek w zależności od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z częstością 1 raz / na 
dziennej działce roboczej. 

Dla kategorii ruchu KR1÷4 pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej winno się odbywać zgodnie z normą  PN-
EN 932-1 z hałd składowanego kruszywa (mieszanki niezwiązanej) lub z samochodu dostarczającego mieszankę 
niezwiązaną do wbudowania, jeżeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie. 
6.3.2. Badania zagęszczenia i nośności 
 Kontrolę zagęszczenia oraz nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-77/8931-12 i 
nośności E2 wg metody obciążeń płytowych. Zagęszczenie warstwy z mieszanki niezwiązanej należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest < 2,2, lub wskaźnik 
zagęszczenia IS ≥ 1,0 i nośność warstwy E2 jest zgodna z dokumentacją projektową. 
Minimalna częstość badania zagęszczenia i nośności powinna wynosić 1 badanie na dziennej działce roboczej, lecz nie 
mniej niż 1 badanie na 3000m2. 
Dopuszcza się alternatywne metody pomiaru nośności i zagęszczenia w uzgodnieniu z inżynierem. 
6.3.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej  
Częstość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej wraz 
dopuszczalnymi tolerancjami od wielkości projektowanych podano w Tablicy 5. 
Tablica 5. Minimalna częstość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki 
niezwiązanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami 

L.p. Badania i pomiary  Minimalna częstość badań i pomiarów Tolerancje 

1 Szerokość warstwy  10 razy na km ±10 cm 
2 Równość podłużna  10 razy na 1 km +10 /-15 mm 
3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km +10 / -15 mm 
4 Spadek poprzeczny  10 razy na 1 km ± 0,5% 
5 Rzędne wysokościowe  co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1 /- 2cm 
6 Ukształtowanie osi w planie   10 razy na 1 km ± 5 cm 

7 Grubość warstwy   
w 3-ech pkt na działce dziennej (min 1 raz 
na 2000m2) 

+10mm  / -15 mm 

    
6.3.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwiązanej 
6.3.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwiązanej, 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 warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć warstwę przez jej spulchnienie na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.3.4.2. Niewłaściwa grubość 
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, wykonawca powinien wykonać naprawę 
warstwy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją inżyniera, 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. 
6.3.4.3. Niewłaściwe zagęszczenie i/lub nośność 

Jeżeli zagęszczenie i/lub nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości robót, zalecone przez inżyniera. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową dla podbudów 
zagęszczanych mechanicznie jest m2. 
W przypadku wyrównań jednostką obmiarową jest m3. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw zagęszczanych mechanicznie obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie podłoża(naprawa niezawiniona obciąża poprzedniego wykonawcę lub decydenta który odpowiada za 
uszkodzenie) 
− przygotowanie mieszanki 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 
− utrzymanie jakości podbudowy do czasu przekazania do wbudowania następnej warstwy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjęto zasadę, że w wypadku powołań nie datowanych 
należy stosować ostatnie wydanie normy.  
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym  
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 
kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania 
wskaźnika piaskowego 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania błękitem 
metylenowym 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-
Deval)  
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości  
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Badanie 
w siarczanie magnezu 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: 
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie 
kruszyw 
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PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie - 
Wymiary nominalne oczek 
PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1:  Laboratoryjne metody oznaczania 
referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek 
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania gęstości i 
zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora 
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania do określenia 
kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 
PN-88/B-04481        Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

D-05.01.04a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZW IĄZANEGO 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warsty  nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiązanych, zagęszczanych mechanicznie przy 
inwestycji Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej msc. Stare Sady - Cimowo 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący 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 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw z 
mieszanek kruszyw zagęszczanych mechanicznie, przyjętych na podstawie norm PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – 
Specyfikacja”, PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania mają zastosowanie do nawierzchni z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego zagęszczanego mechanicznie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni – konstrukcja, której celem jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże 
gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu 
gruntowym lub ulepszonym podłożu. Konstrukcję wzmacnianej nawierzchni należy traktować jak podbudowę. 
1.4.2. Podbudowa zasadnicza – warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca€ podstawową funkcję w 
rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza może być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. 
1.4.3. Podbudowa pomocnicza – warstwa tworząca platformę umożliwiającą prawidłowe wbudowanie podbudowy 
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca warstwy górne konstrukcji nawierzchni w rozłożeniu 
naprężeń od kół pojazdów oraz ochronę nawierzchni przed szkodliwym działaniem mrozu. 
1.4.4. Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed szkodliwym 
działaniem mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W przypadku złych warunków 
wodnych warstwa mrozoochronna pełni także funkcję warstwy odsączającej. 
1.4.5. Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni, 
stosowana w złych warunkach wodnych. Rolę warstwy odsączającej pełni warstwa mrozoochronna lub warstwa 
ulepszonego podłoża, które w takim przypadku muszą być wykonane z materiału o dużej wodoprzepuszczalności. 
1.4.6. Warstwa odcinająca – warstwa, której zadaniem jest uniemożliwienie przedostania się cząstek gruntu podłoża do 
warstw wyżej położonych. Warstwa ta powinna spełniać warunek szczelności.  

( ) 
1.4.7. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym składzie ziarnowym (d÷D), który jest stosowany do 
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona: z kruszyw 
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 
1.4.8. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa poddawana jest 
bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwiązanych o 
ciągłym uziarnieniu. 
1.4.9. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony jako przedział 
wartości lub wartość graniczna.  Symbol NR użyty do określenia właściwości oznacza, że nie jest wymagane badanie danej 
cechy. 
1.4.10. Partia – wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawa dzielona (np. ładunek wagonowy, ładunek samochodu 
ciężarowego, barki) lub hałda, która została wyprodukowana w okresie występowania jednakowych warunków. Przy 
ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie. 
1.5. Symbole i skróty 
Pozostałe określenia używane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczególnych właściwości (symbole i skróty) 
przyjęto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywołanymi normami badawczymi oraz „Katalogiem 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano 
następujące symbole i skróty: 
CBR – kalifornijski wskaźnik nośności, wyrażony w procentach [%]; 
k10 – współczynnik filtracji, oznaczany według ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s]; 
D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, z której jest wykonywana 
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm]; 
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d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, [mm]; 
d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podłoża, [mm]; 
SE4 – wskaźnik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 załącznik A (dla frakcji 0/4 mm), 
O90 – umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu podłoża 
zatrzymującego się na geowłókninie lub geotkaninie w ilości 90% (m/m), wartość O90 powinna być podawana przez 
producenta wyrobu.    
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Kruszywa 
Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwiązanych są kruszywa naturalne, sztuczne  i z recyklingu, które spełniają 
wymagania ST zgodnie z Tablicą 1 i normą PN-EN 13242. Kruszywa  pochodzące z różnych źródeł (naturalne, sztuczne 
oraz z recyklingu) mają spełnić wymagania w całej mieszance.  
 
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych 
 
Lp. 

Właściwość Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych (kategorie według PN-EN 13242) 

nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej obciążonej 
ruchem 

KR1÷KR2 
 
1. 

Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;  

 
2. 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 
kategoria nie niższa niż (badanie na mokro) 

GC80-20, 
GF 80, 
GA 75 

3. Kategorie ogólnych granic i tolerancji uziarnienia 
kruszyw, nie niższa niż: 
a) kruszywo grube o D≥2d 
przy: 
D/d< 4 

 
 
 
GTC20/15 

D/d≥ 4 GTC20/17,5 

b) kruszywo drobne i kruszywo o ciągłym uziarnieniu, 
kategoria nie niższa niż: 

GTF  20 
GTA20 

 
4. 

Kształt kruszywa grubego lub kruszywa grubego (≥4mm) 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-
EN 933-3a) 

a) wskaźnik płaskości, 
kategoria nie wyższa niż 

FI50 

 lub  
b) wskaźnik kształtu wg PN-EN 933-4 a), 
kategoria nie wyższa niż 

 
SI55 

5. Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych oraz ziaren  całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym lub w kruszywie 
grubym (≥4mm) wydzielonym z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż: 

CNR/70 

 
7. 

Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego lub 
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania #10/14mm)  
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż 

LA50
 

8. Odporność na ścieranie kruszywa grubego lub kruszywa 
grubego wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu  
(frakcja referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN 
1097-1, kategoria nie wyższa niż 

MDE35 

11. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR 

12. Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR 

13. Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1. 
p. 19.3, kategoria nie wyższa niż: 

V5 

 
14. 

Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 

Brak rozpadu 

 
15. 

Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1, p.19.2 

Brak rozpadu 
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19. 

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3 oraz 
pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do badania #10/14mm) 
wymagana kategoria 

SBLA 

 
20. 

Mrozoodporność kruszywa (frakcja referencyjna do 
badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1, 
kategoria nie wyższa niż 

FDeklarowana (ubytek masy nie więcej niż 10% dla kruszyw naturalnych) 

 
 

 a) Podstawą oznaczania kształtu kruszywa jest badanie wskaźnika płaskości, natomiast dodatkowo można badać 
wskaźnik kształtu 
b) Łączna zawartość pyłów w złożonej mieszance z kruszyw powinna się mieścić w krzywych dla poszczególnych 
warstw rys. 1÷20 
c) Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwości WA242, należy wykonać dodatkowo badanie mrozoodporności, 
wg PN-EN 1367-1. Mrozoodporność kruszywa powinna wykazywać % ubytek masy nie większy od zawartego w 
punkcie 20 Tablicy 1. 

 
2.3. Woda 

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być zgodna z PN-EN 
1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Kruszywo  należy doprowadzić do 
wilgotności optymalnej przy użyciu wody nie zawierającej składników wpływających szkodliwie na mieszankę 
niezwiązaną.  
2.4. Specyfikacja mieszanek 
2.4.1. Przeznaczenie 

Mieszanki niezwiązane mogą być stosowane dowarstwy nawierzchni przenoszącej ruch od KR1 do KR2.  
2.4.2. Projektowanie składu mieszanek 

Procedura projektowania powinna być oparta na próbach laboratoryjnych. Skład mieszanki może być 
zweryfikowany na podstawie badań polowych przeprowadzonych na składnikach o takich samych właściwościach i 
pochodzących z tych samych źródeł.  
Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie 
i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie. Ilość wody określona na podstawie badania 
laboratoryjnego powinna zapewnić właściwe zagęszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki. 
2.4.3. Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych – postanowienia ogólne 

W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpadów powydobywczych do 
produkcji mieszanek niezwiązanych, badania fizyko-mechaniczne należy wykonywać po 5-krotnym rozdrobnieniu w 
aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2. 
2.4.4. Wartości graniczne i tolerancje 

Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartości graniczne i tolerancje 
zawierają rozrzut wynikający ze zróżnicowanych warunków produkcji mieszanek, metod pobierania i dzielenia próbki oraz 
przedziału ufności.  
2.4.5. Mieszanki kruszywa 

Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały  jednakowe właściwości i spełniały 
wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie wymieszane i 
charakteryzować się równomierną wilgotnością w trakcie zagęszczania. 
Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według PN-EN 13286-2, 
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w Tablicy 4. 
2.4.6. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do nawierzchni 
2.4.6.1. Postanowienia ogólne 
Do wykonywania nawierzchni powinny być stosowane następujące mieszanki niezwiązane:  

0/31,5 
2.4.6.2. Uziarnienie 
Określone według PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej, przeznaczonej do nawierzchni powinno spełniać 
wymagania przedstawione na rysunku 18. 
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Rys. 18. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 dla  nawierzchni 
 
Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do nawierzchni 

 
LP 

Właściwość 

Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej 
przeznaczonej do: 

nawierzchni 

KR1÷KR2 
 

1. 
Uziarnienie mieszanki 
Niezwiązanej 

0/8; 0/11,2; 0/16;0/22,4: 0/31,5; 0/45a); 0/63a) 

 
2. 

Maksymalna zawartość pyłów, kategoria nie 
wyższa niż: 

UF15 

 
3. 

Minimalna zawartość pyłów LFNR 

 
4. 

Zawartość nadziarna, kategoria nie niższa niż: OC90 

 
5. 

Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg rys. 14 - 20 

 
6. 

Tolerancja przesiewu - porównanie z wartością S 
deklarowaną przez dostawcę  

G v 

 
7. 

Jednorodność uziarnienia - różnice w przesiewach  G v 

 
8. 

Jakość pyłów oznaczona wg PN-EN 933-8  
załącznik Ab)  na frakcji 0/4 (SE4), po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, 
według PN-EN 13286-2, wartość nie niższa niż: 

30 

9. 
Odporność na rozdrabnianie (frakcja referencyjna 
do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, 
kategoria nie wyższa niż: 

LA40 

10. 
Odporność na ścieranie (frakcja referencyjna do 
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria 
nie wyższa niż 

MDENR 

11. 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, jako wartość 
średnia ważona, kategoria nie wyższa niż: 

FDeklarowana (ubytek masy nie więcej niż 7%) 

12. 

Wartość CBRc) [%] po zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika zagęszczenia wymaganego 
dla danej warstwy, przy energii 0,59 J/cm3 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej: 

40 

13. 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody Proctora 
do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0, przy energii 
0,59 J/cm3; współczynnik filtracji k10 [cm/s], co 
najmniej: 
Wodoprzepuszczalność mieszanki w pozostałych 
warstwach 

NR 

14. 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, 
[%(m/m)], według wilgotności optymalnej metodą 
Proctora 

80÷120 
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a 
) Mieszankę 0/45 i 0/63 dopuszcza się tylko wyjątkowo, w wypadku przewidywanego wykonania 
powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciągu najbliższego sezonu budowlanego 
b) Badanie wskaźnika piaskowego SE4 według normy PN-EN 933-8:2012, załącznik A 
Badanie wskaźnika piaskowego SE4 należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8 załącznik A, po 
wcześniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy użyciu 
aparatu Proctora według normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio 
podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiązanej). 
Dla mieszanek o D ≤ 31,5mm stosuje się formę Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm formę 
Proctora C  i ubijak C. 
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-EN 933-
8 załącznik A i wykonać badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm. 
c) Badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-47:2012 
Badanie wskaźnika nośności CBR dla mieszanek niezwiązanych do warstw przywołanych w niniejszej ST należy 
wykonać po ich zagęszczeniu metodą Proctora zgodnie z normą PN–EN 13286-2 do wskaźnika zagęszczenia Is = 
1,0. Próba do badania CBR powinna być przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN–EN 13286-47 (materiał 
odsiany przez sito #22,4mm). Zagęszczenie mieszanki powinno zostać wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 
13286-47 (odwołanie do normy PN–EN 13286-2). 
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostać wybrana forma B z ubijakiem A. 
Po przygotowaniu próby do badania CBR, mieszanka powinna zostać przebadana zgodnie z procedurą zawartą w 
pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy postępowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostać użyty obciążnik o 
masie 2 kg. 

 
2.4.6.3. Wytwarzanie mieszanki i składowanie 

Dla kategorii dróg KR1÷KR2 mieszankę należy wykonywać bezpośrednio u producenta. Składowanie mieszanki 
powinno odbywać się w sposób eliminujący segregację przy wbudowywaniu.  
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D - 00.00.00„Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; w miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez 
Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Transport kruszywa należy dokonywać w taki sposób aby zminimalizować możliwość segregacji i zanieczyszczenia. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w D-04.04.02b  Podbudowa zasadnicza z 
mieszanki kruszywa niezwiązanego 
5.3. Dostawa mieszanki niezwiązanej  

Do każdej partii dostarczonej mieszanki niezwiązanej, powinien być dołączony dokument ze znakiem 
budowlanym B oraz deklaracja właściwości użytkowych wyrobu. 
5.4. Układanie mieszanki niezwiązanej 

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. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to 
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. 
                Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
5.6. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy z mieszanki kruszywa należy prowadzić przy użyciu sprzętu gwarantującego uzyskanie 
wymaganych parametrów projektowych. 
Kontrolę zagęszczenia i nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Dla kontroli modułów E i wskaźnika odkształcenia I0 warstwy z mieszanki niezwiązanej należy stosować metodę obciążeń 
płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obciążenia jednostkowego od 0,25 MPa do 
0,35MPa, maksymalne obciążenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inżyniera. 
Do obliczenia modułów E należy stosować następujący wzór: 
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E1,2 = ×
∆×
∆×

s

p
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3
D 

 
∆p – różnica nacisków z zakresu 0.25 – 0.35 [MPa] 
∆s – przyrost osiadania odpowiadający ∆p [mm] 
D – średnica płyty [mm]. 
 
Za zgodą inżyniera dopuszcza się alternatywne metody badań. 
5.7. Odcinek próbny 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odcinka próbnego z materiałów i przy użyciu sprzętu 
przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwiązanej. Odcinek próbny, jeżeli nie będzie wykonany w ciągu 
budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania, powinien zostać wykonany odpłatnie, w uzgodnieniu z 
inżynierem. 
Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzić czy użyte materiały i sprzęt  zapewniają uzyskanie  założonych w projekcie 
wymagań. 
Wielkość odcinka w zależności od wielkości kontraktu powinna wynosić (od 300 m2 do700 m2). 
Wykonawca może przystąpić do układania warstwy z mieszanki niezwiązanej po uzyskaniu akceptacji przez inżyniera. 
5.8. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwiązanej 
Do chwili położenia następnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej stan.  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien sprawdzić dane w dokumentach przewozowych mieszanki zgodnie z p. 5.3. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Dla wszystkich materiałów, które będą użyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej, wykonawca musi 
przedstawić inżynierowi, inżynierowi budowy do akceptacji  wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami. 
Inżynier budowy może zażądać przedstawienia poszczególnych materiałów do akceptacji. Koszty badań zleconych przez 
Nadzór pokrywa Inżynier Budowy. Akceptacja materiałów powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc (w 
przypadku przeprowadzenia badań przez nadzór). W wypadku oparcia się na przedstawionych  przez wykonawcę  
dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosić  2 tygodnie. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotności 
Pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej do badania uziarnienia i wilgotności należy wykonywać w oparciu o ustalony 
system poboru próbek w zależności od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z częstością 1 raz / na dziennej 
działce roboczej. 
Dla kategorii ruchu KR1÷4 pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej winno się odbywać zgodnie z normą  PN-EN 932-1 
z hałd składowanego kruszywa (mieszanki niezwiązanej) lub z samochodu dostarczającego mieszankę niezwiązaną do 
wbudowania, jeżeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie. 
Dla kategorii ruchu KR 5÷7 pobieranie próbek do badania uziarnienia powinno odbywać się w trzech różnych miejscach 
po szerokości i długości działki dziennej przed jej zagęszczeniem. Miejsca poboru prób powinny być ustalane wspólnie 
przez inżyniera i wykonawcę  na planie wykonanego odcinka. 
6.3.2. Badania zagęszczenia i nośności 
Kontrolę zagęszczenia oraz nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg 
załącznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nośności E2 wg 
metody obciążeń płytowych. Zagęszczenie warstwy z mieszanki niezwiązanej należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest < 2,2, lub wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1,0 i 
nośność warstwy E2 jest zgodna z dokumentacją projektową. 
Minimalna częstość badania zagęszczenia i nośności powinna wynosić 1 badanie na dziennej działce roboczej, lecz nie 
mniej niż 1 badanie na 3000m2. 
Dopuszcza się alternatywne metody pomiaru nośności i zagęszczenia w uzgodnieniu z inżynierem. 
6.3.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej  
Częstość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej wraz 
dopuszczalnymi tolerancjami od wielkości projektowanych podano w Tablicy 5. 
Tablica 5. Minimalna częstość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki 
niezwiązanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami 

L.p. Badania i pomiary  Minimalna częstość badań i pomiarów Tolerancje 

1 Szerokość warstwy  10 razy na km ±10 cm 
2 Równość podłużna  10 razy na 1 km +10 /-15 mm 
3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km +10 / -15 mm 
4 Spadek poprzeczny  10 razy na 1 km ± 0,5% 
5 Rzędne wysokościowe  co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1 /- 2cm 
6 Ukształtowanie osi w planie   10 razy na 1 km ± 5 cm 

7 Grubość warstwy   
w 3-ech pkt na działce dziennej (min 1 raz 
na 2000m2) 

+10mm  / -15 mm 

    
6.3.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwiązanej 
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6.3.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwiązanej, 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 
warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, 
to wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć warstwę przez jej spulchnienie na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.3.4.2. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, wykonawca powinien wykonać naprawę warstwy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją inżyniera, 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. 
6.3.4.3. Niewłaściwe zagęszczenie i/lub nośność 
Jeżeli zagęszczenie i/lub nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości robót, zalecone przez inżyniera. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową dla podbudów 
zagęszczanych mechanicznie jest m2. 
W przypadku wyrównań jednostką obmiarową jest m3. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw zagęszczanych mechanicznie obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie podłoża(naprawa niezawiniona obciąża poprzedniego wykonawcę lub decydenta który odpowiada za 
uszkodzenie) 
− przygotowanie mieszanki 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 
− utrzymanie jakości podbudowy do czasu przekazania do wbudowania następnej warstwy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjęto zasadę, że w wypadku powołań nie datowanych 
należy stosować ostatnie wydanie normy.  
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym  
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 
kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania 
wskaźnika piaskowego 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania błękitem 
metylenowym 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-
Deval)  
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości  
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PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Badanie 
w siarczanie magnezu 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: 
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie 
kruszyw 
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie - 
Wymiary nominalne oczek 
PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1:  Laboratoryjne metody oznaczania 
referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek 
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania gęstości i 
zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora 
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania do określenia 
kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 
PN-88/B-04481        Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
    

D-10.10.01m REKULTYWACJA   GRUNTÓW   PRZYDROŻNYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rekultywacją gruntów przydrożnych przy inwestycji Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej msc. 
Stare Sady - Cimowo 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący 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 zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem rekultywacji terenu (gruntów przydrożnych), należącej do robót wykończeniowych, wykonywanych po 
zakończeniu przebudowy drogi. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rekultywacja gruntów – nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości 
użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu i poprawienie właściwości fizycznych i 
chemicznych. 
1.4.2. Grunt (teren) zdegradowany – grunt, którego rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała wskutek niekorzystnych 
zmian w środowisku, jak działalności budowlanej, przemysłowej, rolniczej itp. lub w wyniku pogorszenia się warunków 
przyrodniczych. 
1.4.3. Grunt (teren) zdewastowany – grunt, który utracił całkowicie wartość rolniczą lub leśną. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową   
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. Rodzaje materiałów stosowanych przy rekultywacji gruntów 
 Materiałami stosowanymi przy rekultywacji gruntów przydrożnych są: 
– ziemia urodzajna, 
– nasiona traw, 
– grunt nasypowy 
2.2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna 
i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 Zaleca się, aby do robót rekultywacyjnych, w największym stopniu, wykorzystywać miejscową ziemię urodzajną 
zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniami obcymi. 
 W przypadkach wątpliwych, Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 
odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny 
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– frakcja ilasta (d < 0,002 mm)  12 ÷ 18%, 
– frakcja pylasta (0,002 ÷ 0,05 mm)  20 ÷ 30%, 
– frakcja piaszczysta (0,05 ÷ 2,0 mm)  45 ÷ 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5)   > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)    > 30 mg/m2, 
d) kwasowość (pH)    ≥ 5,5. 
2.2.4. Nasiona traw 
 Wybór gatunku traw należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich o gęstym i drobnym ukorzenieniu i 
gwarantowanej jakości. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, zdolność kiełkowania i 
numer normy, której wymaganiom odpowiada. 
 Nasiona traw należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach dostawcy, w miejscach suchych, nie 
narażonych na uszkodzenia. 
2.2.5. Grunt nasypwy 
 Grunt przydatny do budowy nasypów zaakceptowany przez inżyniera 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) przy robotach rekultywacyjnych 
– pługi, brony, kultywatory, do ewentualnego spulchnienia gruntów, 
– zgarniarki, spycharki, równiarki do wyrównania terenu, 
– walce gładkie, ogumione, ew. wibracyjne lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, ew. wały kolczatki, wały gładkie, 
– przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
 Materiały stosowane do rekultywacji można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami. Nasiona traw i nawozy mineralne 
należy chronić przed zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających 
danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  rekultywację terenu, 
3.  roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 
wysokościowych, 
– wykonać prace udostępniające teren robót. 
Zaleca się korzystanie z ustaleń ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych. 
5.5. Rekultywacja terenu 
5.5.1. Czynności przy rekultywacji 
 Przy rekultywacji terenu mogą występować następujące czynności: 
– oczyszczenie terenu, 
– wyrównanie terenu lub jego spulchnienie, 
– rozłożenie warstwy gruntu nasypowego 
– rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej, 
– obsianie terenu, 
– pielęgnacja obsianego terenu. 
5.5.2. Oczyszczenie terenu 
 Teren, przed rekultywacją, powinien być oczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń jak: 
– kamienie, gruz, odpadki kamienne, 
– części roślinności do głębokości około 60 cm poniżej projektowanego poziomu terenu, 
– inne zanieczyszczenia określone przez Inżyniera. 
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Usunięte zanieczyszczenia powinny być składowane tymczasowo w pryzmach, a następnie wywiezione przez Wykonawcę 
w miejsce ustalone przez Inżyniera. 
5.5.3. Wyrównanie terenu lub jego spulchnienie 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to teren pod rekultywację należy wyrównać (wyprofilować) 
lub spulchnić. 
 Po usunięciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzędnych projektowanych. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed 
profilowaniem, były o co najmniej 3 cm wyższe niż rzędne projektowane. Jeśli występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, to należy spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania dokumentacji projektowej, w ilości koniecznej do uzyskania niezbędnych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Do 
profilowania można stosować równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. Po profilowaniu terenu należy 
przystąpić do jego zagęszczenia, które zaleca się wykonać walcami wibracyjnymi lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 W miejscach istniejącego terenu, gdzie nie przewiduje się jego wyrównania lecz wyłączne spulchnienie gruntu, 
można tego dokonać przy użyciu przede wszystkim sprzętu rolniczego, jak pługi, brony talerzowe, kultywatory itp. Do 
wstępnego spulchnienia i ewentualnego częściowego mieszania gruntów można stosować pługi (np. jednoskibowe lub 
wieloskibowe); lżejsze grunty można spulchniać bez użycia pługów zwykłą broną rolniczą z ramą przegubową. Zadaniem 
takiej brony jest rozbicie brył, leżących na gruncie, płytkie spulchnienie oraz wyrównanie powierzchni. Do rozdrobnienia i 
mieszania składników gruntu można użyć kultywatora i brony talerzowej, przyczepionych do ciągnika. Do zwilżania 
mieszanki gruntowej można stosować beczkowozy, a do zagęszczania – walce. 
5.5.4. Rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej 
 Do robót rekultywacyjnych można stosować ziemię urodzajną: 
– zdjętą z pasa robót ziemnych oraz z innych miejsc określonych w dokumentacji projektowej, w czasie budowy drogi, 
– dowiezioną spoza terenu robót drogowych. 
Ziemia urodzajna powinna odpowiadać wymaganiom pktu 2.2.3. 
Przy dowożeniu ziemi urodzajnej, która zwykle jest składowana w regularnych pryzmach, należy zwracać uwagę aby 
pobierany materiał nie był zanieczyszczony. 
Ziemię urodzajną należy rozłożyć równą warstwą grubości ustalonej w dokumentacji projektowej lub ST (zwykle 20÷30 
cm). 
W przypadku braku wymaganych części organicznych w ziemi urodzajnej należy wprowadzić do niej nawóz mineralny, 
odpowiadający wymaganiom pktu 2.2.5. Wprowadzenie nawozu można dokonać wysiewem, rozpyleniem lub rozrzutem z 
zapewnieniem równomierności rozłożenia ustalonej ilości nawozu. Następnie należy wymieszać ziemię urodzajną z 
nawozem, najlepiej za pomocą bron, kultywatorów lub pługów. Najbardziej równomierne wymieszanie uzyskuje się przy 
użyciu narzędzi zębatych i łopatkowych, mniej równomierne – za pomocą talerzowych, a nierównomierne – za pomocą 
pługów. 
Rozłożoną warstwę ziemi urodzajnej należy wyrównać (zagrabić) i lekko zagęścić za pomocą walca, a na mniejszych 
obszarach – ręcznie. 
5.5.5. Obsianie rekultywowanego terenu 
 Obsianie rozłożonej warstwy ziemi urodzajnej (po jej ewentualnym nawożeniu) polega na: 
– wykonaniu wysiewu ręcznie lub siewnikiem (rzędowym lub rozrzutowym) w ilości od  1 do 4 kg na 100 m2, chyba że 
ST przewiduje inaczej, 
– przykryciu nasion, przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
– wałowaniu lekkim wałem, w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków do podsiąkania wody; 
jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
Zaleca się aby siew był dokonany w dni bezwietrzne. Najlepszym okresem siania jest okres wiosenny, gdyż powierzchnia 
jest wilgotna, co stwarza dogodne warunki do wegetacji traw. Najpóźniejszym okresem obsiewania jest połowa września. 
5.5.6. Pielęgnacja obsianego terenu 
 Najważniejsze zabiegi w pielęgnacji obsianego rekultywowanego terenu obejmują: 
– uzupełnienie zasiewu w miejscach uszkodzeń powierzchniowych oraz w miejscach, gdzie wegetacja się nie przyjęła 
(zwykle po pierwszym sezonie), 
– koszenie trawy, w okresach gdy trawa osiąga wysokość 10÷12 cm, 
– ewentualne usuwanie chwastów lub okresowe nawożenie, jeśli teren rekultywowany tego wymaga. 
Przy pielęgnacji obsianego terenu zaleca się korzystać z postanowień ST                 D-09.01.01 [8]. 
5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń itp., 
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2. 
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 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej  
2 Roboty rozbiórkowe Ocena ciągła  Wg pktu 5.4 
3 Rekultywacja terenu Ocena ciągła  Wg pktu 5.5 
4 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej rekultywacji terenu przydrożnego. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania  1 m2 rekultywacji terenu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− ew. roboty rozbiórkowe, 
− oczyszczenie i wyrównanie terenu, 
− dostarczenie ziemi urodzajnej, 
− wykonanie rekultywacji terenu według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i 
są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków (podspecyfikacja w ST  D-01.00.00 

[2]) 
4. D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi 
5. D-01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych (podspecyfikacja w ST           

D-01.00.00 [2]) 
6. D-01.02.04  Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

(podspecyfikacja w ST D-01.00.00 [2]) 
7. D-02.00.00 Roboty ziemne 
8. D-09.01.01 Zieleń drogowa 
10.2. Inne dokumenty 
9. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 13. Ochrona gleb i upraw w otoczeniu dróg. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych, Warszawa 2002 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


