D-04.01.01
WYKONANIE PROFILOWANIA
I ZAGĘSZCZANI PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod nawierzchnię dla zadania: zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej
nr 170319c Lubówiec - Jarczewo od km 0+000 do km 4+810
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do profilowania i zagęszczania podłoża
Roboty związane z wykonaniem profilowania i zagęszczaniem podłoża zostaną wykonane ręcznie z wykorzystaniem sprzętu do
ręcznego zagęszczania gruntu (ubijaki, płyty wibracyjne).
Do wywiezienia gruntu z koryta Wykonawca zastosuje sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera:
– ładowarka,
– samochody samowyładowcze.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu z koryta
Grunt z koryta należy przewozić samochodami samowyładowczymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wykonanym nasypie w ramach wykonania kanalizacji i po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
Przygotowane wcześniej paliki lub szpilki do wyznaczenia koryta należy ustawiać w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż co 10 m.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.98. Wskaźnik zagęszczenia należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%.
5.4. 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 JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót
Szerokość wykonanego koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm.
Nierówności podłużne oraz poprzeczne wykonanego koryta należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne wykonanego koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
Rzędne wysokościowe nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż +1 cm i –2 cm.
Pomiary j.w. należy wykonywać co najmniej raz na 100 m wykonanego koryta.
Wskaźnik zagęszczenia dna koryta oraz wykonanych poszerzeń poboczy określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy od podanego w pkt 5.3. Badania należy wykonywać co najmniej dwa razy na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 600 m2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%.
Pochylenie poboczy nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego
tangensem kąta. Częstotliwość pomiarów – co 200 m.
Nierówności powierzchni poboczy skarp mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. Częstotliwość pomiarów – jak
wyżej.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być
naprawione przez spulchnienie do głębokości do najmniej 10 cm, 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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i zagęszczonego koryta (podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni) oraz 1 m3 (metr sześcienny) wywiezionego gruntu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.
Cena 1 m2 wykonanego koryta obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i wbudowaniem w nasyp,
– profilowanie dna koryta i jego zagęszczenie,
– utrzymanie podłoża,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m3 wywiezienia gruntu obejmuje:
– załadunek gruntu na samochody samowyładowcze,
– wywiezienie gruntu wraz z jego zagospodarowaniem na odkładzie.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.

PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

