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D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łam. stabiliz. mechan. – drogi gminnej nr450327W relacji Zamość Stary- Stefa-
nów w miejscowości Babin 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łama-
nego stabilizowanego mechanicznie na jezdni przy przebudowie odcinka drogi gminnej nr 450327W  Za-
mość Stary-Stefanów w miejscowości Babin, o długości 900 mb. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbu-
dowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na całej jezdni drogi, wykonywanej odcinkami w jednej 
warstwie, o średniej grubości 12 cm. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach. 

1.5. Określone wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją, 
SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

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 otocza-
ków albo ziarn żwiru większych od 8mm. 

Do wykonania podbudowy należy użyć kruszyw według PN-B-11112 [8] "Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych". 

2.2. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 

Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych i reprezenta-
tywne próbki materiałów. 

Materiały będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki 
badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykażą zgod-
ność cech materiałowych z wymaganiami. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa - określona według PN-B-06714-15 [3]. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w normach PN-B-06714-15 [3], PN-B-06714-16 [4], 
PN-B-04481 [1], BN-64/8931-01 [26]. PN-B-06714-42 [12], PN-B-06714-18 [6], PN-B-06714-19 [7], PN-
B-06714-37 [10], PN-B-06714-39 [11], PN-B-06714-28 [9], PN-S-06102 [21]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możli-
wością korzystania z następującego sprzętu: 

• walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do zagęszczania w miejscach trudno do-
stępnych. 

4. TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zabezpieczający kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Podłoże pod podbudowę 

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 
D-04.02.01 podczas wykonywania koryta na poszerzeniach. 

Przed wykonaniem podbudowy, wszelkie nierówności, powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wy-
kazujące odchylenia wysokościowe powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i zagęszcze-
nie. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej prawidłowe wykonanie. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
warstwy podbudowy. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mie-
szarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki spo-
sób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach 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 podbudo-
wy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysoko-
ściowych. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, okre-
ślonej według próby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być nie mniejszy niż Is =1,0. 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym sta-
nie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej wsku-
tek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie pomiary i badania kontrolne i dostar-
czać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wyko-
nania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót. 

6.3.1. Częstotliwość badań: 

uziarnienie i wilgotność mieszanki – dla każdej działki dziennej, 

zagęszczenie – dla każdego obszaru podbudowy, 

właściwości kruszywa – dla każdej partii kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki – powinno być zgodne z pkt. 2.3, próbki należy pobierać losowo z rozłożonej 
warstwy przed jej zagęszczeniem. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki – powinna odpowiadać optymalnej, z tolerancją +10%, -20%. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy – zagęszczenie powinno odbywać się aż do osiągnięcia wskaźnika 1,0. 
Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 (w uzasadnionych przypad-
kach). 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie z 
normą BN-68/8931-04, co 20 m podbudowy. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością jeden raz na 100 m. 

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 

- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej 

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy: Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i 
poziomicy raz na 100 m podbudowy. 
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Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją oraz innymi odnośnymi przepisami z 
tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.3. Rzędne podbudowy 

Rzędne należy sprawdzać co 100 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  
+ 1 cm i - 2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10cm i –5cm.. 

6.4.6. Grubość podbudowy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w trzech 
losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 
każde 400 m2 podbudowy. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać: 

- dla podbudowy zasadniczej: ± 2cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych niż określo-
ne w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badania i pomiary zostaną wy-
konane na koszt Wykonawcy. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudo-
wy przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora 
Nadzoru, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponownie zagęszczenie. 

Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. 

Koszty napraw i pomiarów poniesie Wykonawca. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2
 wykonanej podbudowy, zgodnie z obmiarem w terenie lub 1m3

 wbudowanego 
materiału kamiennego na wyrównanie podbudowy. 

8. Odbiór robót. 

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Robo-
ty uznaje się za zgodne z dokumentacją, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomia-
ry i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności. 

Cena wykonania 1m2
 podbudowy obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 



D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łam. stabiliz. mechan. – drogi gminnej nr 450327Wrelacji Zamość Stary-Stefanów 
w miejscowości Babin 

- oznakowanie robót, 

- zakup i transport materiałów, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- badania i pomiary kontrolne, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. Przepisy związane. 

Normy: 

1. PN-B-06714-12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń”, 

2. PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego”, 

3. PN-B-06714-16 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn”, 

4. PN-B-06714-18 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości”, 

5. PN-B-06714-19 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności”, 

6. PN-B-06714-26 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczenia organiczne”, 

7. PN-B-06714-42 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles”, 

8. PN-B-11111 „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka”, 

9. PN-B-11112 „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”, 

10. PN-S-06102 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”, 

11. PN-S-96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego”, 

12. BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia”, 

13. BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łata i planografem”, 

14. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM 1997. 

 

 

 
 


