
D.04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu  
i wykonaniu robót.

Zakres robót objętych SST

Podbudowę  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  
w dokumentacji projektowej.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania  
ogólne”

Rodzaje materiałów.

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczących  
poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Wymagania dla materiałów

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 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 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.

Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1. cz.1
Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane

Żużel
Badania

właściwości Podbudowa według
zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

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

od 2 do  
10

od 2 
do 12

od 2 do  
10

od 2 
do 12

od 2 do 
10

od 2 
do 12

PN-B-06714-
15 [3]

2 Zawartość nadziarna,       
% (m/m), nie więcej niż

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714-
15 [3]

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35 45 35 40 - -
PN-B-06714-
16 [4]

4 Zawartość zanieczyszczeń  
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż

1 1 1 1 1 1
PN-B-04481 
[1]

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

od 30 do 
70

od 30  do  
70

od 30 
do 70

od 30 do 70
- -

BN-64/8931
-01 [26]

6 Ścieralność w bębnie Los  
Angeles
a)  ścieralność  całkowita  
po pełnej liczbie obrotów,  
nie więcej niż
b)  ścieralność  częściowa  
po  1/5  pełnej  liczby  
obrotów, nie więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714-
42 [12]

Tablica 1. cz.2
Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane

Żużel
Badania

właściwości Podbudowa według
zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż

2,5 4 3 5 6 8
PN-B-06714-
18 [6]

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714-
19 [7]

9
Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż

- - - - 1 3

PN-B-06714-
37 [10]
PN-B-06714-
39 [11]

10 Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej 

1 1 1 1 2 4
PN-B-06714-
28 [9]



niż
11 Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  
1,00
b) przy zagęszczeniu IS  
1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S06102
[21]

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

 Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się  
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki,  wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić  

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych  

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

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

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem  
i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w  mieszarkach  
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  sposób,  aby  nie  uległa  
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

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.  
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością  
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10%  
jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał,  gotową podbudowę do ruchu budowlanego,  to jest  obowiązany naprawić  
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Kontrola jakości robót



Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów ustala Inspektor Nadzoru. Liczba badań zagęszczenia i nośności każdej  
warstwy podbudowy – minimum jedno badanie na każde rozpoczęte 100 mb drogi. 
Inspektor nadzoru może ograniczyć w/w badanie do łącznej grubości wykonanej podbudowy w przypadku gdy ogólna  
grubość podbudowy jest niewielka. 

Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E 2 

do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2
     2,2

 Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co  
najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5  
%.  Rzędne wysokościowe podbudowy 

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

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

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

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej   10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

 Nośność podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o  
wskaźniku 

wnoś nie  
mniejszym 

Wskaźnik  
zagęszczenia  

IS   nie
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie  
sprężyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o  
średnicy 30 cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od 
pierwszego  
obciążenia  

E1

od drugiego  
obciążenia E2

60
80
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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