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D – 06.03.01 
PROFILOWANIE  POBOCZY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z plantowaniem i wyrównaniem poboczy 
gruntowych przy budowie nawierzchni drogi 
 Kneblowo – Nowy Dwór - droga gminna nr 41625C km  0+000 ÷ 0+590 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy realizacji robót określonych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
plantowaniem i wyrównaniem poboczy.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
oraz poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY 

    Nie występują 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do plantowania i wyrównania poboczy 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek do profilowania, 
− ładowarek czołowych, 
− walców, 
− płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
- zagęszczarki do zagęszczania gruntu 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Plantowanie poboczy naleŜy wykonać ręcznie. Grunt powinien być równomiernie rozkładany na całej 
szerokości pobocza oraz profilowany do wymaganego spadku poprzecznego. Grunt pozostały w poboczu naleŜy 
spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej i zagęścić. Wskaźnik 
zagęszczenia wykonany wg BN-77/8931-12 powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia 
wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

      Nie występują. 
  

6.3. Badania i pomiary profilowanych poboczy 

      6.3.1. Spadek poprzeczny poboczy. 
  Spadek poprzeczny naleŜy sprawdzić dwa razy na kaŜde 100 m pobocza oddzielnie dla kaŜdej strony 
drogi. Dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać + 1 % spadku projektowanego. 
      6.3.2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
  Wskaźnik zagęszczenia gruntu naleŜy sprawdzać dwa razy na kaŜdy km pobocza. 
      6.3.3. Równość podłuŜną i poprzeczną naleŜy sprawdzać co 50 m łatą 4 metrową. Maksymalny prześwit pod 
łatą nie moŜe przekraczać 15 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. W przypadku 
stwierdzenia wad InŜynier ustali zakres robót poprawkowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoŜa, 
− odwiezienie gruntu na odkład, 
− zagęszczenie poboczy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

   


