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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące wykonania i  

             odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego  

             mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST)  jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

              i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

              wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

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. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje i właściwości 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   

 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny o uziarnieniu do 

              31,5 mm 

              Inne właściwości dla kruszywa łamanego 

                 

- zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm odsianych na mokro  - 3-10% 

- zawartość ziaren mniejszych  od 2 mm odsianych na mokro – 20-40% 

- zawartość ziaren mniejszych od 31,5 mm odsianych na mokro – 75-100% 

- zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej  niż 0,1% 

- zawartość ziaren  nieforemnych nie więcej niż 30% 

- nasiąkliwość kruszywa nie większa niż 5%   

 

3. SPRZĘT 

    Do wykonania podbudowy należy stosować: 

- równiarki lub rozkładarki kruszywa  

- walce statyczne gładki, walce gumowe 

- walce wibracyjne 

- w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki , ubijaki mechaniczne. 

Sprzet powinien być sprawny technicznie i powinien gwarantować prawidłowe wykonanie robót. 

 

4. TRANSPORT 

     Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu kruszywa  i rozsegregowaniu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego wszelkie koleiny oraz wszelkie powierzchnie 

nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące  odchylenia wysokościowe od założonych rzednych powinny  być 

naprawione , wyrównane i zagęszczone 

5.3. Grubość warstwy 

Grubość warstwy podbudowy  z kruszywa łamanego po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości 

podanej w Dokumentacji Technicznej 



5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych.  

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy natychmiast przystąpić do jej zagęszczania przez 

wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 

daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy  przy przekroju o spadku jednostronnym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 

OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”              pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST 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 OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 

pkt 10. 
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