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D.06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY 

                            CPV 45233100-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z umocnieniem poboczy   
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z umocnieniem poboczy kruszywem naturalnym doziarnionym  łamanym 30%  łamanym na 
gr. 10cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do umocnienia poboczy zgodnie z Dokumentacją Projektową będzie zastosowane kruszywo 
naturalne doziarnione łamanym 50% łamane  o uziarnieniu 0/31,5mm ( uzupełnienie do 
wysokości w-wy scieralnej). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt do umocnienia poboczy 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− kultywatory lub brony talerzowe, 
− równiarki z transporterem (ścinarki poboczy), 
− spycharki, równiarki do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
− przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażone 

w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
− walce statyczne lekkie i średnie, 
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− płytowe zagęszczarki wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków 
transportowych w warunkach zabezpieczających kruszywo przed zanieczyszczeniem 
i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Umocnienie poboczy 

Na odpowiednio przygotowanym podłożu należy rozłożyć kruszywo łamane Grubość 
rozłożonej mieszanki powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
−  skład mieszanki powinien być zgodny z wymaganiami dla podbudowy okreslonymi w SST 

D-04.00.00. 
Kruszywo po rozłożeniu powinno być zagęszczone . Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98, określonego według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 
Umocnione pobocze powinno być pielęgnowane przez zraszanie wodą ze zbiorników 
przewoźnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 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 przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania kruszyw i przedstawi 
wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca będzie prowadził badania, których zakres 
i częstotliwość podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 Uziarnienie kruszywa 2 próbki 
2 Wilgotność optymalna kruszywa 2 próbki 
3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu 2 próbki 
4 Wskaźnik zagęszczenia umacnianych poboczy 2 razy na 1 km 

6.4. Pomiar cech geometrycznych umacnianych poboczy. 
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Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów umacnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 
2 Równość podłużna 
3 Równość poprzeczna 

co 50 m 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 
± 0,5%. 

6.4.2. Równość poboczy 

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową. Maksymalny prześwit pod 
łatą nie może przekraczać 15 mm. 

6.4.3. Grubość warstwy 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 10 % jej 
wartości. 

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 wykonanych robót jest: 

 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionego pobocza  o grubości zgodnej z Dokumentacją 
Projektową. 

1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu  o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 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", pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2(metra kwadratowego) umocnionego pobocza obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
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− zakup i dostarczenie materiałów, 
− wbudowanie kruszywa z wyrównaniem do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.             
          Żwir i mieszanka. 
2. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


