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          SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 D-04.05.01a 

    WARSTWA MIESZANKI ( POSPÓŁKI )  
 STABILIZOWANA CEMENTEM 

 
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 z mieszanki ( pospółki)  
stabilizowana cementem  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 podbudowy pomocniczej   z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 CBGM 0/22,4  w/g  
WT 5 "Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym dla dróg krajowych"  grubości 15 cm po zagęszczeniu : 
− na odcinku przebudowywanej drogi wewnętrznej ( działki nr 486 i 542 ) dla ruchu KR1 
− na odcinku przebudowywanej drogi gminnej publicznej Nr 108209O  dla ruchu KR2 
 
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 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby 
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, 
zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

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 

Mieszanka związane cementem C3/4 winna spełniać wymagana PN-EN 14222-1:2007 Mieszanki związane 
spoiwem hydraulicznym . Część 1. Mieszanki związane cementem . [23] 
 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy kruszywa naturalnego ( pospółki ) stabilizowanej cementem 
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 
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budowlanych i budownictwie drogowym” [19] i wg  "WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym 
do dróg krajowych. Wymagania Techniczne 2010"    

-    cement C3/4 wg PN-EN 197-1 Cement – Część 1. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczących 
cementów powszechnego uŜytku .[1] 

-    woda  wg PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek .Badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.. [11] 

 
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoŜa ulepszonego przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy z mieszanek związanych cementem 

Skróty uŜyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 

 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242 [19]  
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 
PN-EN 
13242 

dla kruszywa związanego cementem w warstwie 
podbudowy pomocniczej 

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1. 
Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1 [6] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo 
drobne: kat. GF80,   kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunku 2 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach pośrednich  

PN-EN 
933-1 [6] 
 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziar- 
nienia kruszywa drobnego i 
kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu 

PN-EN 
933-1 [6] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak 
wymagania), kruszywo o ciągłym uziarnieniu: 
kat. GTANR (tj. brak wymagania) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne warunki 
wskaźnika płaskości 

PN-EN 
933-3*)  [7] 

4.4 Kat. FIDekl (tj. wsk. płaskości > 50) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 
933-4*)  [8] 

4.4 Kat. SIDekl (tj. wsk. kształtu >55) 

Kategorie procentowych za- 
wartości ziaren o powierz- 
chniach przekruszonych lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5    [9] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawartość pyłów**)  w kru- 
szywie grubym 

PN-EN 
933-1 [6] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyłów**)   w  
kruszywie drobnym 

PN-EN    
933-1 [6]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
sito 0,063 mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Brak wymagań 
Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  
1097-2 [13]  

5.2 Kat. LA60 (tj. wsp. Los Angeles jest ≤ 60) 

Odporność na ścieranie PN-EN   
1097-1 [12]  

5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania) 

Gęstość ziaren PN-EN 
1097-6, roz. 
7, 8 i 9  [14] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 
1097-6, roz. 
7, 8 i 9[14] 

5.5 Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 
1744-1 [17] 

6.2 Kruszywo kamienne:  kat. AS0,2   (tj. zawartość 
siarczanów  
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≤ 0,2%), ŜuŜel kawałkowy wielkopiecowy: kat. 
AS1,0 (tj. zawartość siarczanów ≤ 1,0%) 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-1 [17] 

6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak 
wymagania), ŜuŜel kawałkowy wielkopiecowy: 
kat. S2 (tj. zawartość siarki całkowitej ≤ 2%) 

Składniki wpływające na szy- 
bkość wiązania i twardnienia 
mieszanek  związanych   
hydraulicznie 

PN-EN 
1744-1 [17] 

6.4.1 Deklarowana 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 
1744-3 [18] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg 
odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i 
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-3[16] i 
PN-EN 
1097-2 [13] 

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los 
Angeles po gotowaniu ≤ 8%) 

Nasiąkliwość  
(Jeśli kruszywo nie spełni 
warunku W242, to naleŜy 
zbadać jego mrozoodporność 
wg p. 7.3.3 – wiersz poniŜej) 

PN-EN 
1097-6, roz. 
7 [14]   

7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna wartość 
nasiąkliwości ≤ 2% masy) 

Mrozoodporność na kruszywa 
frakcji 8/16 mm  (Badanie 
wykonywane tylko w 
przypadku, gdy nasiąkliwość 
kru- 
szywa przekracza WA242) 

PN-EN 
1367-1 [15] 

7.3.3 Skały magmowe i przeobraŜo- 
ne: kat. F4 (tj. zamraŜanie-roz- 
mraŜanie ≤ 4% masy), skały osadowe: kat. F10, 
kruszywa z recyklingu: kat. F10 (F25***) 

Skład mineralogiczny - Zał. C 
p.C3.4 

Deklarowany 

 
*)      Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**)    Ł ączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych  
***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
 

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 lub ulepszonego podłoŜa stabilizowanego 
spoiwami powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach : 
-    mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania                 

w miejscach trudnodostępnych, 

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.. 
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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 

 Warstwa ulepszonego podłoŜa z  kruszywa stabilizowanego cementem nie moŜe być wykonywana 
wtedy, gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji kruszywa 
cementem, jeŜeli prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 5oC w czasie 
najbliŜszych 7 dni. 

5.3. 1 Przygotowanie podłoŜa  

 PodłoŜe stanowi zasypka przepustów zgodnie z STWiORB D-03.01.01 Przepusty pod korona drogi 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoŜa powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi chodników i w rzędach równoległych do osi chodników, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 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  
Zagęszczenie naleŜy prowadzić do osiągnięcia zagęszczenia  Is ≥ 1,0  

5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań 
kontrolnych przez InŜyniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. 
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych 
samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do 
wykonania podbudowy lub podłoŜa ulepszonego. 
 Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), 
zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości 
przyjmuje się wg tablicy 2. 
 Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] 
powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości 
podanej w tablicy 2. 

Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 [23] 

 
Lp. 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc 
, po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa 
wytrzymałości 

 H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 3,0 4,0 C3/4 
a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 
b H/D = 0,8 d0 1,21 
 
 Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane 
parametry mechaniczne mieszanki. NaleŜy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej 
masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję naleŜy określić 
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych 
składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi 
uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷5, odpowiednio dla kaŜdego rodzaju mieszanki. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 
 
 
 Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej 
i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uŜyciu proponowanych składników. Zawartość 
spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 3. 

Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23] 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 

 
 Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niŜ podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu 
produkcyjnego stwierdzone zostanie, Ŝe zachowana jest zgodność z wymaganiami tablicy 4 niniejszej 
specyfikacji. 
 Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody 
Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uŜyciu proponowanych składników. 
Zawartość wody naleŜy określić zgodnie z PN-EN 13286-2 [20]. 
 Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-
50 [22]. Próbki naleŜy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem (w komorze o wilgotności powyŜej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 
14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy 
całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
 Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) naleŜy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej 
zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana 
zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie 
dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. 
Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian. 
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 Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na 

ściskanie oz
c

−R próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamraŜania i odmraŜania do wytrzymałości na 

ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji.  

Wskaźnik mrozoodporności = 
c

oz
c

R

R −
.  

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności naleŜy przechowywać przez 28 dni w temperaturze 
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym 
piasku). Następnie naleŜy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni 
poddać cyklom zamraŜania i odmraŜania. Jeden cykl zamraŜania i odmraŜania polega na zamraŜaniu próbki w 
temperaturze -23 ±2oC przez  8 godzin i odmraŜania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. 
Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności naleŜy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. 
Wynik badania róŜniący się od średniej o więcej niŜ 20% naleŜy odrzucić, a jako miarodajną wartość 

wytrzymałości na ściskanie oz
c

−R , Rc naleŜy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z 

dokładnością 0,1.  

 
Wymagania wobec mieszanek 
 Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych 
mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I. 
 W tablicy 4  przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi 
wytrzymałościami na ściskanie. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej 

Lp. Właściwość 
Wymagania dla ruchu 

KR1 – KR2 
1.0 Składniki 
1.1 Cement wg p. 2.2. 
1.2 Kruszywo naturalne wymagania wg WT-5 
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2. 
1.4 Dodatki wg p. 2.2. 
2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia 

 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 1 
2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3 
2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 
2.4 Wytrzymałość na ściskanie 

(system I) – klasa wytrzymałości 
Rc wg tablicy 2 

klasa C 3/4 
 (nie więcej niŜ  

6,0 MPa) 
2.5 Mrozoodporność ≥ 0,6 

5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej 
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposaŜona w urządzenia do wagowego 
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez InŜyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 
prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieŜąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić 
jednorodność mieszanki. 
Przy produkcji mieszanek naleŜy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 [25] część 5. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
 Przed ułoŜeniem mieszanki naleŜy ustawić prowadnice i podłoŜe zwilŜyć wodą. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. 
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 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłuŜnych i poprzecznych. Przy uŜyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleŜy wykorzystać prowadnice, w 
celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy.. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 

5.6. Grubość warstwy 

Grubość warstwy ulepszonego podłoŜa  i podbudowy winna być zgodna  z dokumentacją projektową po 
zagęszczeniu  
 Stabilizację naleŜy wykonywać w jednej warstwie, wg  technologii mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 

5.7. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy uŜyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, . Sprzęt winien byś zaakceptowany przez InŜyniera . 
 
            Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłuŜnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie, które 
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 maksymalnego zagęszczenia 
określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem 
czasu wiązania cementu. Na stropie warstwy naleŜy osiągnąć wartość modułu odkształcenia wtórnego                             
E2 ≥ 100,0 MPa . 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niŜej połoŜonej 
krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi. 
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast 
naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
 
 Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie wszelkich urządzeń obcych. 
 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim 
składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.8. Spoiny robocze 

 NaleŜy wykonać  warstwę na całej szerokości bez  podłuŜnych spoin roboczych. 

5.9. Pielęgnacja warstwy podbudowy 

 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 

dni, 
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład o szerokości  co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
c) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie 

co najmniej 7 dni. 
 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 
 Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera. 

5.11. Utrzymanie warstwy podbudowy 

 Warstwa podbudowy po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywana 
w dobrym stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową warstwę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw warstwy podbudowy   
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
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 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeŜeli wystąpi moŜliwość warstwy ulepszonego podłoŜa    
 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
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. 
 

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 

 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
warstwy ulepszonego 
podłoŜa i podbudowy 
przypadająca 
na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa   
2 Wilgotność mieszanki warstwy ulepszonego podłoŜa   
3 Jednorodność i głębokość wymieszania 2 80 m2  

 
4 Zagęszczenie warstwy   

5 Grubość warstwy ulepszonego  3 80 m2  

 

6 Wytrzymałość na ściskanie 
− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   

i wapnem 

 
 

6 próbek 

 
 

80 m2  

 

7 Mrozoodporność  
przy projektowaniu i w przypadkach 

wątpliwych 
 

8 
 

Badanie spoiwa: 
− cementu, 

przy projektowaniu składu mieszanki i 
przy kaŜdej zmianie 

9 Badanie wody 
dla kaŜdego wątpliwego źródła 

10  
Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla kaŜdej partii i przy kaŜdej zmianie 
rodzaju gruntu lub kruszywa 

 
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-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 
krajowych. Wymagania Techniczne 2010"    

6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Jednorodność i głębokość wymieszania 
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 Jednorodność wymieszania kruszywa ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia 
mieszanki. 
 Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy . Głębokość 
wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 

6.3.5. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00  
wg Proctora. 

6.3.6. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 

 Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 

6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do 
badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w 
ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normami Trzy próbki naleŜy badać po 7 lub 14 
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi "WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania 
Techniczne 2010"    

6.3.8. Mrozoodporność 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 
zamraŜania i odmraŜania powinien być zgodny z wymaganiami "WT-5 Mieszanki związane spoiwem 
hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania Techniczne 2010"    

6.3.9. Badanie spoiwa 

 Dla kaŜdej dostawy cementu, , Wykonawca powinien określić właściwości podane w niniejszej 
STWiORB 

6.3.10. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008 Woda zarobowa do 
betonu . Specyfikacja pobierania próbek .Badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu.. [4] 

6.3.11. Badanie właściwości kruszywa 
 Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być 

zgodne z wymaganiami "WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania 
Techniczne 2010"    

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych warstwy ulepszonego podłoŜa    

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 

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

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy co 20 m  

2 Równość podłuŜna co 20 m  

3 Równość poprzeczna co 20 m  

4 Spadki poprzeczne *) co 20 m  

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m  

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 20 m  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
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w 3 punktach lecz nie rzadziej niŜ raz na 50 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 80 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 80 m2 

 

6.4.2. Szerokość warstwy ulepszonego podłoŜa   i podbudowy 

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

6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoŜa i podbudowy 

 Nierówności podłuŜne podbudowy i ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa naleŜy mierzyć     4-metrową łatą.  
 Nierówności nie powinny  przekraczać: 
-  15 mm dla warstwy ulepszonego podłoŜa 

6.4.4. Spadki poprzeczne  ulepszonego podłoŜa i podbudowy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe  

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

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy ulepszonego podłoŜa   i podbudowy 

 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 i podbudowy 

  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   i podbudowy 

 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. 
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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  podbudowy o określonej grubości po zagęszczeniu 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

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  podbudowy o określonej grubości po zagęszczeniu obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− zakup , dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu 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 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1.  D- 00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 



 Warstwa z mieszanki ( pospółki)  stabilizowana cementem D-04.05.01a 
 

P.P.D.M. i K.B „Drombud" s.c. Opole 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 
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4.  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 

10.2. Normy 

5. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku 

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za 
pomocą wskaźnika płaskości 

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – 
Wskaźnik kształtu 

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych 

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i 
wymagania 

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

15. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

16. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów 

przez wymywanie kruszyw 
19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 

określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
21. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda 

oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 
hydraulicznym 

22. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metoda 
sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 
zagęszczania na stole wibracyjnym 

23. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki 
związane cementem 

24. PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: Grunty 
stabilizowane cementem 

10.3. Inne dokumenty 

25. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne 
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg 
zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

 


