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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy   z kruszywa stabilizowanego cementem dla dla wykonania zadania 
wyszczególnionego w SST – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej 

specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012 [17]. 
  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy 
zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej 
wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie 
potrzeby również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilościach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i 
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.4. 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. 

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Cement 

 Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki 
z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech 
miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne 
wykażą jego przydatność do robót. 

2.4. Kruszywa 

 Do stabilizacji cementem można stosować pospółkę (lub mieszankę piasku i 
żwiru), spełniające wymagania podane w tablicy 3. 



 Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki 
badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek 
kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,           

nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,             

%, nie więcej niż: 

 
 

30 
 

15 

 
 

PN-B-06714-15 
[4] 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 
PN-B-06714-26 

[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 

0,5 
PN-B-06714-12 

[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
%, poniżej: 

1 
PN-B-06714-28 

[6] 

 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania 
na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

2.5. Woda 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do 
pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 
wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej 
podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek 
gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic 
potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.6. Dodatki ulepszające 

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się 
następujące dodatki ulepszające: 
− wapno wg PN-B-30020 [12], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 
 Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, 
posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

 W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni, wytrzymałość gruntu 
lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać 
wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól- 
                 nych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 
mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porności 

1 Podbudowa zasadnicza  

 

- 

 

 

od 0,5 do 1,5 

 

 

0,6 

 

3. SPRZĘT 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być 
wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy 
rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne 
wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 



5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST                        
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 

 Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w 
tablicy 5. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe 
określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 
                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw 
                 podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone         
podłoże 

     

2 - 8 10 10 

  
 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją 
+10%, -20% jej wartości. 
 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 
określonymi w tablicy 4. 
  

5.6. 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 wyposażona 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 Inżyniera po wstępnych próbach. 
W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją 
+10% i -20% jej wartości. 
 Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć 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 podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania 
mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu 
warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii 
gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po 
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.7. Grubość warstwy 

 Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać: 
− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
 Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to 
stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko 
najniżej położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na 
miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody 
mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii 
mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

5.8. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu zagęszczarek (ubijaków) ręcznych. 
 
 
  

5.10. Pielęgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem 

 Zasady pielęgnacji warstwy kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST 
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę 
zgodnie z zasadami określonymi w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            
pkt 5.4. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów 
lub kruszyw zgodnie z ustaleniami SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            
pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w 
SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 
podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
       i ulepszonego podłoża 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i 
ulepszonego podłoża podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”            
pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Zasady obmiaru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne”  pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże 
z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 
8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i przepisy związane podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne”  pkt 10. 


