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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH 

 
D - 04.08.05 

WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE  
 

W niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych (SSTWiORD) 
obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-04.08.05 „Wyrównanie 
podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie” GDDP, Warszawa 1998 r.  

 
OST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
GDDP - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy 
GUGiK - Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SSTWiORD. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych (SSTWiORD) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego                
i podłużnego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie w związku z realizacją zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Poniecu”. 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORD. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych (SSTWiORD) jest stosowana jako 
dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie SSTWiORD przy zlecaniu robót na drogach gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORD. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wyrównania podbudowy kruszywami łamanymi stabilizowanymi mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania jej 

nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-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 OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. 
Do wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie należy stosować materiały spełniające 
wymagania określone w: 

 OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2, 

 OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 2. 
2.3. Składowanie materiałów. 

Kruszywa używane do robót należy składować w zasiekach materiałowych na podłożu utwardzonym, dobrze 
odwodnionym w warunkach zabezpieczających je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami. 
Materiał w okresie składowania nie może ulec zanieczyszczeniu. 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów. 
Transport kruszyw powinien spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania 
ogólne”  pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywa powinny spełniać wymagania określone w OST D-04.04.02 
„Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5. 

5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania kruszywem stabilizowanym mechanicznie. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z 
wszelkich zanieczyszczeń, zgodnie z OST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” pkt 5. 
Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyrównania powinna zostać przed 
układaniem warstwy wyrównawczej zoskardowana na głębokość 7 cm, co pozwoli na właściwe związanie 
wykonanej warstwy wyrównawczej z istniejącą podbudową. 
Prace pomiarowe powinny  być wykonane w sposób umożliwiający wykonanie wyrównania podbudowy zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie linki do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 Po wytyczeniu wyrównania podbudowy należy ustawić wzdłuż istniejącej podbudowy prowadnice w taki sposób, 
aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy w stanie niezagęszczonym. Prowadnice winny być 
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania kruszywa. 

5.4. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa.  
Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie może być po 
zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwę wyrównawczą z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie układa się i zagęszcza według zasad określonych w OST D-04.04.02 „Podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 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 OST     
D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 6. 

6.3. Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania podbudowy podano w OST          
D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania podbudowy podano w OST           
D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORD 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 OST D-M-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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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 oznakowanie robót, 

 transport materiału – tłucznia kamiennego sortowanego – na plac budowy, 

 przygotowanie mieszanki z tłucznia kamiennego sortowanego, 

  dostarczenie mieszanki z tłucznia kamiennego sortowanego na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie i zagęszczenie mechanicznie mieszanki z tłucznia kamiennego sortowanego o gr. do 10 cm, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej. 
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością: 

 Przedmiar robót, Lp. 63. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
10.2. OST D-04.08.05 „Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie”. 
10.3. Normy podane w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.1.: 

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-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
14. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
15. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
16. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
17. PN-B-23006  Kruszywo do betonu lekkiego. 
18. PN-B-30020  Wapno. 
19. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
20. PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
21. PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
22. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
23. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 


