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WYKONANIE PODBUDOWY 
MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI 

 

1. WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi 
w związku z realizacją zadania: „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 438 (od ulicy 
Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 – Etap IIi” 
 
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST 
 

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

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w ST  D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST D.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 D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. KRUSZYWO 
 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze,  wykonywanych i wbudowywanych 
na gorąco, należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone w ST D.05.03.00 „Nawierzchnia z  
betonu asfaltowego” pkt 2. 

2.3. WYPEŁNIACZ 
 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze należy stosować wypełniacz wapienny 
spełniający wymagania podane w  ST D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2. 

2.4. LEPISZCZA 
 Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w  ST D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 2. 

2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepiszcz powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w ST D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2. 



3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został określony w 
ST D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien spełniać wymagania określone w ST D.05.03.00. 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4. 

4.3. TRANSPORT MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełniać wymagania określone w ST D.05.03.00 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH 
 Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych są określone w  ST D.05.03.00 „Nawierzchnia 
z betonu asfaltowego” pkt 5. 

5.3. PRODUKCJA MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ 
 Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w  ST D.05.03.00 „Nawierzchnia 
z betonu asfaltowego” pkt 5. 

5.4. ZARÓB PRÓBNY 
 Zasady wykonania i badania podano w ST D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 

5.5. UKŁADANIE I ZAGĘSZCZANIE WARSTWY PODBUDOWY 
 Grubość podbudowy po zagęszczeniu ma wynosić 7 cm. Największy wymiar ziaren kruszywa nie 
powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed przystąpieniem do układania podbudowy 
Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub jej osi za 
pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką. 
  Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w ST D.05.03.00 „Nawierzchnia 
z betonu asfaltowego” pkt 5. 
 Zagęszczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i 
wbudowanej na gorąco odbywa się według zasad podanych w ST D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 5. 

5.7. UTRZYMANIE PODBUDOWY 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia 
na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt 
własny. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ST D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w zakresie obejmującym badania 
warstw leżących poniżej warstwy ścieralnej. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w ST 
D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6. 

6.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH WYKONANEJ PODBUDOWY 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanej podbudowy 
powinny być zgodne z określonymi w ST D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 Jednostką obmiarową jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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 według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. Zasady 
ich odbioru są określone w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

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 Mg wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych, 
− rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania podbudowy  mieszankami mineralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco są podane w ST D.05.03.00 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 10. 
 
 
 
 
 


