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D-04.02.02 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA  
 
1. WSTĘP  
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1, zgodnie z ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 
odsączającej pod konstrukcje nawierzchni. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi ST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania warstwy odsączającej powinna być mieszanka kruszywa naturalnego np. pospółka 
zgodnie z Dokumentacją projektową. 
 

2.2. Uziarnienie kruszywa 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
 

2.3. Właściwości kruszywa 
 
Warstwa mrozoochronna powinna być wykonana z materiału ziarnistego – pospółki spełniającej następujące 
warunki: 
- wodoprzepuszczalność: wartość współczynnika wodoprzepuszczalności „k” powinna być większa od 8 m/dobę, 
- zagęszczalność: użyty materiał powinien umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczania IS warstwy  
 odcinającej równego 1,00 według normalnej próby Proctora  (PN-88/B-04481, metoda I lub II),  badanego 
zgodnie z normą BN-77/8931-12; spełniony powinien być warunek : 

U = d60 / d10 ≥ 5 
gdzie : U – wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
 d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 
- szczelność (warunek nieprzenikania) określona zależnością: 
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     D15/ d 85 ≤ 5 
gdzie : D15 - wymiar sita przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odcinającej, 
 d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
 
Wymagania dla właściwości fizykochemicznych powinny być zgodne z PN-B-11111. 
 

2.4. Źródła materiałów 
 
Wszystkie materiały do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora. Materiał należy dostarczyć Inspektorowi do 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia 
i reprezentatywne próbki materiałów. Zatwierdzenie źródła materiału nie oznacza, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną 
odrzucone. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w PN-B-11111. 
 
2.5. Składowanie materiałów  
 
Jeżeli materiał przeznaczony do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowany bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć materiał przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować równiarki i walce drogowe, a w razie potrzeby inny sprzęt 
zagęszczający, zapewniający uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w miejscach trudno dostępnych. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport materiału 
 
Materiał na warstwę odsączającą o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Dopuszcza się 
transportowanie kruszywa na warunkach uzgodnionych z dostawcą, przewoźnikiem i Inspektorem. 
Do każdej ilości wysłanego materiału dostawca musi dołączyć deklarację zgodności wg PN-EN 45014:1993. 
Ruch środków transportowych po koronie budowanej drogi powinien być zorganizowany w sposób 
uniemożliwiający powstawanie kolein. 
 

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. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwa odsaczajaca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m. 
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5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy 
poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę mrozoochronną i odsączającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śnieg i mróz. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie warstwy mrozoochronnej i odsączającej 

Częstotliwość badań  
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

2 400 1 
2 
3 
4 

Uziarnienie mieszanki  
Wilgotność mieszanki  
Zagęszczenie kruszywa 
Zawartość zanieczyszczeń obcych 

2 
2 
2 

400 
400 
400 

5 Badanie właściwości kruszywa wg - 1000 oraz dla każdej partii kruszywa i 
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tab. 2, pkt 2.2. przy każdej zmianie kruszywa 
 
 
6.2.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inspektorowi. 
6.2.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
6.2.4. Zagęszczenie mieszanki 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2. 
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej.   E2/E1≤   2,2 
6.2.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora. 
 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
mrozoochronnej podaje tablica 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej i odsączającej  
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 500 m lub 3 razy na każdej działce roboczej 
2 Równość podłużna co 20 m lub 3 razy na każdej działce roboczej 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 500 m lub 3 razy na każdej działce roboczej 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 500 m lub 3 razy na każdej działce roboczej 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m lub 3 razy na każdej działce roboczej 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m lub 3 razy na każdej działce roboczej 
7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na każdej 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. 

 
6.3.2. Szerokość  
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
6.3.3. Równość   
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności  nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 
cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi 
Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -15%. 
6.3.8. Nośność warstwy 
Wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączajacej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy odsączającej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. 

 
PN-B-04481 

 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
15. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
19. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
20. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

10.2. Inne dokumenty 
 
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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