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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.02

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2034W Łuzki – Huszlew –
Dziadkowskie - gr. woj. na odcinku od km 6+562,10 do km 9+628,00 w m. Huszlew”.

Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje wykonanie:

– podbudowy pomocniczej z mieszanki 0/32 z kruszyw łamanych gr. 20 cm
pod poszerzenie jezdni - 4 510,20 m2

– podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/32 gr. 20 cm -             342,00 m2

– podbudowy pomocniczej z mieszanki 0/32 z kruszyw łamanych gr. 20 cm
pod miejsca postojowe -    840,00 m2

– podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/32 –
o grub. po zagęszczeniu 15 cm -    330,00 m2

– podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 – o grub. po zagęszczeniu 15 cm -    239,20 m2

– nawierzchni z kruszywa łamanego – warstwa górna o gr. 10 cm
szerokości 1,0 m – umocnienie poboczy - 5 775,50 m2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie pod
poszerzenie konstrukcji jezdni, zatoki autobusowe, zjazdy publiczne i indywidualne, wykonanie parkingu przy
cmentarzu oraz wykonanie wzmocnienie pobocza .

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-91/B-06714-15 [3] powinna leŜeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
     wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące
przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niŜ 65% frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.

Kruszywa łamaneL.pl
Wyszczególnienie wymagań zasadnicza pomocnicza Badania według

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm,
% (m/m)

od 2 do 10 od 2   do 12 PN-B-06714-15

2 Zawartość nadziarna,  % (m/m), nie więcej
niŜ 5 10

PN-B-06714-15

3 Zawartość ziarn nieforemnych
%(m/m), nie więcej niŜ 35 40

PN-B-06714-16

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych,
%(m/m), nie więcej niŜ 1 1 PN-B-04481

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70
BN-64/8931-01
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6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niŜ
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej
liczby obrotów, nie więcej niŜ

35

30

50

35
PN-B-06714-42

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ
3 5

PN-B-06714-18

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamraŜa-
nia, %(m/m), nie więcej niŜ

5 10
PN-B-06714-19

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu
na SO3, %(m/m), nie więcej niŜ 1 1

PN-B-06714-28

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ:
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03

80
120

60
-

PN-S-06102

Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć niemniej niŜ
70% wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niŜ jedna przełamaną powierzchnię.

3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt. 3.
   Do wykonania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy stosować:
a/ mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę.
.Mieszarki powinny zapewniać wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej.
b/ równiarki albo układarki do rozkładania materiału. Za zgodą InŜyniera do rozkładania materiału moŜna
dopuścić spycharki.
c/ walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podłoŜa

Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez  mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu  transportowana na
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu buła równa grubości projektowej. Grubość pojedynczo układanej warstwy
nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozkładana w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z
więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy  kaŜdej następnej w-
wy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. Kruszywo w miejscach , w których
widoczna jest jego segregacja  powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich
właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju
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daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W
miejscach niedostępnych dla walców, podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi,
małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonej podbudowy nie mniejszego od 1.0
wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej wg
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie zawilgocony powinien
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność materiału jest niŜsza od optymalnej,
materiał powinien być zwilŜony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być
w przedziale od 1% powyŜej wilgotności optymalnej do 2% poniŜej wilgotności optymalnej.

5.5. Odcinek próbny –nie przewiduje się

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt. 6.2.Badania  te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót – 1 raz

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

          Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. próbki naleŜy pobierać
losowo, z rozłoŜonej w-wy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane
InŜynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki.

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej , określonej wg próby Proctora, zgodnie z
PN-B/04481 (metoda II). Z tolerancją +10% do –20%.
Wilgotność naleŜy określić wg PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

          Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
          Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia
naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02  i  SST D.04.04.00” podbudowy z
kruszyw. Wymagania ogólne”.

6.3.5. Właściwości kruszywa.

          Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  w pkt.2.3.2
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera.
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt. 6.4.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D.04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłoŜenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i przepisy związane podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt. 10.


