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          SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 D-04.02.01 

    WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOśA MIESZANKI 
 ( POSPÓŁKI ) 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  
są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ulepszonego podłoŜa   
mieszanki ( pospółki)   w ramach zadania : 
 

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej  
nr 108209O 

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej 
wewnętrznej  dz. nr 468  

1.2. Zakres stosowania  STWiORB 

 Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 . 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  
-  warstwy ulepszonego podłoŜa  z mieszanki ( pospółki )  niezwiązanej 0/22,4 (0/16) mm o CBR ≥ 35% w/g  

WT 4 "Mieszanki  niezwiązane  do dróg krajowych" dla ruchu KR 1 pod poszerzenia   grubości 20 cm po 
zagęszczeniu na drodze wewnętrznej 

-  warstwy ulepszonego podłoŜa  z mieszanki ( pospółki )  niezwiązanej 0/22,4 (0/16) mm o CBR ≥ 35% w/g  
WT 4 "Mieszanki  niezwiązane  do dróg krajowych" dla ruchu KR 2  na odcinku pomiędzy zasypką 
przepustu a istniejąca nawierzchnią betonową   grubości 20 cm po zagęszczeniu na drodze gminnej nr 
108209O 

 
 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

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

.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy kruszywa naturalnego ( pospółki ) stabilizowanej 
mechanicznie jest : 
-    kruszywo naturalne ( pospółka) mieszanki 0/22,4 mm o uziarnieniu ciągłym  spełniająca PN-EN 13242  

„Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym” [2] i wg  "WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania 
Techniczne 2010"    
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych 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. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w STWiORB D-04.02.02, pkt 4.. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania warstwy z mieszani ( pospółki) naleŜy przystąpić po rozłoŜeniu geosyntetyku zgodnie z 
STWiORB D-02.03.01b Wzmocnienie podłoŜa geosyntetykiem . 

5.3 Przygotowanie podłoŜa  

PodłoŜe stanowi grunt zagęszczony  do Is ≥ 0,98 i E2 ≥ 40 MPa. 
 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego wytyczenia i  ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
powinny być wcześniej przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niŜ co 10 m oraz w miejscach zmiany pochyleń i załamań w planie  

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 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. 

5.5. 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 moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę naleŜy osuszyć. 
 
Mieszankę naleŜy zagęszczać do osiągnięcia E2 ≥ 40 MPa na stropie warstwy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca dostarczy dokumenty dopuszczające pospółkę ( mieszankę ) do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami .  

6.3. Badania w czasie robót w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania warstwy ulepszonego podłoŜa    
Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

   
 

Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa 1  raz na zakres robót 
 2 Wilgotność mieszanki warstwy ulepszonego podłoŜa 

3 Jednorodność i głębokość wymieszania 
4 Zagęszczenie warstwy 

5 Grubość warstwy ulepszonego  1  raz na zakres robót 

6 Mrozoodporność  
przy projektowaniu i w 

przypadkach wątpliwych 
 

7 

Badanie spoiwa: 
− cementu, 

przy projektowaniu składu 
mieszanki  

8 Badanie wody 
dla kaŜdego wątpliwego 

źródła 
9 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla kaŜdej partii  

 
6.3.2. Uziarnienie kruszywa 
 Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno 
być zgodne z wymaganiami podanymi w „WT 4 "Mieszanki   niezwiązane  do dróg krajowych"". Wymagania 
Techniczne 2010"    

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej  
     ulepszonego podłoŜa stabilizowanych spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy  na zakres robót 

2 Równość podłuŜna 2 razy  na zakres robót 

3 Równość poprzeczna 2 razy  na zakres robót 

4 Spadki poprzeczne *) 2 razy  na zakres robót 

5 Rzędne wysokościowe 
2 razy  na zakres robót 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

2 razy  na zakres robót 

7 Grubość warstwy 2 razy  na zakres robót 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

2 razy  na zakres robót 

6.4.2. Szerokość warstwy ulepszonego podłoŜa    

Szerokość warstwy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoŜ 

 Nierówności podłuŜne ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04.  
 Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć   4-metrową łatą.  
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 Nierówności nie powinny  przekraczać: 
-  15 mm dla warstwy ulepszonego podłoŜa 

6.4.4. Spadki poprzeczne  ulepszonego podłoŜa 

 Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe  

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy ulepszonego podłoŜa a rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy 

 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla warstwy ulepszonego podłoŜa +10%, -15%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami  warstwy ulepszonego podłoŜa  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy ulepszonego podłoŜa    

 JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie ulepszonego podłoŜa     stwierdzi się, Ŝe odchylenia 
cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w   p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i 
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, 
o ile zostanie on zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli szerokość podbudowy  jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez zerwanie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy ulepszonego podłoŜa  

  Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy ulepszonego podłoŜa     przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne 
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość warstwy ulepszonego podłoŜa    

 JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w STWiORB, to 
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt 
Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest : 
-  m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podłoŜa o określonej grubości  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena 1 m2 wykonanej warstwy  ulepszonego podłoŜa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− zakup , dostarczenie gotowej mieszanki ( pospółki) w miejsce wbudowania  
− rozłoŜenie  warstwy mieszanki o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
-  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót  , wykonanie oznakowania organizacji ruchu  i 
zabezpieczenie  strefy robót wraz z demontaŜem oznakowania organizacji ruchu  i zabezpieczeń po 
wykonanych pracach  itp. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 

3. PN-EN 197-1 Cement – Część 1. Skład wymagania i kryteria zgodności 
dotyczących cementów powszechnego uŜytku  
 

4. PN-EN 1008 -12 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek 
.Badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu..  

   
 

„WT 4 "Mieszanki   niezwiązane  do dróg krajowych"". Wymagania Techniczne 2010"    

 

 
 
 
 
 
 
 


