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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAG SZCZANIEM POD
A
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zag szczaniem pod a gruntowego w ramach zadania: „Przebudowa
nawierzchni drogowych wzd
ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z przebudow
sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na roboty zwi zane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem:
- koryta przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni.
Grunt wydobyty przy korytowaniu zostanie wykorzystany do wyrównania terenu przyleg ego
do cie ek i chodników, tak aby zakry ods oni te korzenie drzew. Wymagane b dzie
dowiezienie gruntu piaszczystego z dokopu.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 1.5.

2. MATERIA Y
Nie wyst puj .

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania
ogólne” punkt 3.
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3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier
Kontraktu mo e dopu ci wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci
gruntu pod a.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania
ogólne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 5.
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca powinien przyst pi do wykonania koryta oraz profilowana i
zag szczania pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zag szczania pod a, jest mo liwe wy cznie za zgod In yniera
Kontraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e
odbywa si ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny
by wcze niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi
lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera Kontraktu. Rozmieszczenie
palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone s roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Koryto mo na wykonywa r cznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie.
Sposób wykonania musi by zaakceptowany przez In yniera Kontraktu.
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona zgodnie z zasadami okre lonymi
w punkcie 5.4.
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5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a
Przed przyst pieniem profilowania pod e powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu
umo liwiaj uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca
si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y co najmniej 5 cm wy sze ni
projektowane rz dne pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod u
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni pod e na g boko
zaakceptowan przez In yniera Kontraktu dowie
dodatkowy grunt spe niaj cy
wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci warstw do uzyskania warto ci
wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1.
Do profilowania pod a nale y stosowa równiarki. ci ty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi do jego zag szczania.
Zag szczanie pod a nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia nale y okre la zgodnie z
BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod
Lp.

Strefa korpusu

a (Is)

Minimalna warto

1

Górna warstwa o grubo ci 20 cm

1,00

2

Na g boko ci od 20 cm do 50 cm od
powierzchni pod a

0,97

Is

Wilgotno
gruntu pod a podczas zg szczania powinna by równa wilgotno ci
optymalnej z tolerancj od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by utrzymywane w dobrym
stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy pod e przez roz enie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez In yniera Kontraktu.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a In ynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw wykona on na w asny koszt.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo
oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i
zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a podaje tablica 2.
Tablica 2. Cz stotliwo
oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech
geometrycznych i zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a
Lp Wyszczególnienie
.
pomiarów

bada

i Minimalna cz stotliwo

koryta

bada i pomiarów

1

Szeroko

10 razy na 1 km

2

Równo

pod

3

Równo

poprzeczna

4

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km

5

Rz dne wysoko ciowe

co 100 m w osi jezdni i na jej kraw dziach

6

Ukszta towanie osi w planie

co 100 m w osi jezdni i na jej kraw dziach

7

Zag szczenie, wilgotno
pod a

na

co 20 m
10 razy na 1 km

gruntu w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej,
lecz nie rzadziej ni raz na 600 m2

6.2.2. Szeroko koryta (profilowanego pod a)
Szeroko
koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni si od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równo koryta (profilowanego pod a)
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy 4-metrow at
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci nie mog przekracza 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by zgodne z dokumentacj
projektow z tolerancj 0,5%.
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a nie
powinny przekracza +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie
82
„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.

SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.00. Podbudowy

drogi w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni
5 cm.
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)
Wska nik zag szczenie koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wed ug BN77/8931-12 nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
Wilgotno w czasie zag szczania nale y bada wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno
gruntu pod a powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj od -20% do
+10%.
6.3.
Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego pod a)
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre lonych w punkcie 6.2. powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci co
najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i
wymaganiami In yniera Kontraktu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na
odk ad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenie,
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utrzymanie koryta lub pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04881
2. PN-B-06714-17
3. BN-68/8931-04
planografem i at .
4. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWI ZANEGO
wg WT-4 2010
1. WST P
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z
mieszanki niezwi zanej w ramach zadania: „Przebudowa nawierzchni drogowych
wzd
ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z przebudow sieci kanalizacji
deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia
robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki niezwi zanej.
Zakres robót przy wykonaniu podbudowy z mieszanki niezwi zanej obejmuje wykonanie
warstwy:
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm ,
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm ,
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwi zana – ziarnisty materia , zazwyczaj o okre lonym sk adzie
ziarnowym (d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego pod a
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwi zana mo e
by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw w okre lonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom w ciwo ci kruszywa lub mieszanki
niezwi zanej, wyra ony jako przedzia warto ci lub warto
graniczna. Nie ma
zale no ci pomi dzy kategoriami ró nych w ciwo ci. W ciwo ci oznaczone
symbolem NR oznaczaj , e nie jest wymagane badanie cechy.
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1.4.3. Partia – wielko produkcji, wielko dostawy, dostaw dzielon (np adunek
wagonowy, adunek samochodu ci arowego, adunek barki) lub ha , która zosta a
wyprodukowana w okresie wyst powania jednakowych warunków. Przy ci ym
procesie produkcyjnym, jako parti nale y przyjmowa ilo wyprodukowan w ustalonym
czasie.
1.4.4. Podbudowa dolna cz
konstrukcji nawierzchni dróg s
ca do przenoszenia
obci
z ruchu na pod e. Podbudowa mo e sk ada si z podbudowy zasadniczej i
pomocniczej.
Obydwie warstwy mog by wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W
przypadku wzmacniania, konstrukcj istniej cej nawierzchni dróg uwa a si za
podbudow .
1.4.5. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniaj ca przenoszenie obci
z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstw pod a. Podbudowa pomocnicza mo e sk ada si z
kilku warstw o ró nych w ciwo ciach.
1.4.6. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniaj ca przenoszenie obci
z warstw
wy ej
le cych na warstw podbudowy pomocniczej lub pod e.
1.4.7. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim
zag szczeniu przy wilgotno ci optymalnej kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.8. Kruszywo s abe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance
przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub pod a ulepszonego, które
charakteryzuje si ró nicami w uziarnieniu, przed i po 5-krotnym zag szczaniu metod
Proctora, przekraczaj cymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa nale y sprawdza na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5) i WT-4 Mieszanki
niezwi zane do dróg krajowych. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw s abych decyduje
najwi ksza ró nica warto ci przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
1.4.9. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów
Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, powinno
by kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu.
2.3. Wymagania dla materia ów
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Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwi zanych do
podbudowy podano w tablicy 1.
Tablica 1 Wymagane w
Rozdzia
w PN-EN
13242:2004

ciwo ci kruszywa
ciwo

4.1 – 4.2

Zestaw sit #

4.3.1

Uziarnienie wg
PN-EN 933-1

4.3.2

Ogólne granice i
tolerancje
uziarnienia
kruszywa grubego
na sitach
po rednich
wg PN-EN 933-1
Tolerancje
typowego
uziarnienia
kruszywa drobnego
i kruszywa o
ci ym
uziarnieniu
Kszta t kruszywa
grubego wg PNEN 933-4
a) maksymalne
warto ci wska nika
asko ci
lub b) maksymalne
warto ci wska nika
kszta tu
Kategorie
procentowych
zawarto ci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
amanych oraz
ziaren ca kowicie
zaokr glonych w
kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarto py ów
wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie

4.3.3.

4.4

4.5

4.6

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwi zanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:
Podbudowa zasadnicza
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN
13242:2004
Tablica 1

Gc80/20
GF80
GA75
GTC20/15

Tablica 2

GTF10
GTA20

Tablica 4

FI50

Tablica 5

SI55

Tablica 6

C90/3

Tablica 7

fDeklarowana

Tablica 8

Tablica 3
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4.7
5.2

5.3

5.4

5.5

6.2

6.3

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

grubym*
a) w kruszywie
drobnym*
Jako py ów
Odporno na
rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2,
kategoria nie
wy sza ni :
Odporno na
cieranie kruszywa
grubego wg PNEN 1097-1
sto wg PN-EN
1097-6:2001,
rozdzia 7, 8 albo 9
Nasi kliwo wg
PN-EN 10976:2001, rozdzia 7,
8
albo 9 (w
ale no ci
od frakcji)
Siarczany
rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN
1744-1
Ca kowita
zawarto siarki
wg PN-EN 1744-1
Sta
obj to ci
la
stalowniczego
wg PN-EN 1744-1:
1998. rozdzia 19.3
Rozpad
krzemianowy w
lu
wielkopiecowym
kawa kowym wg
PN-EN 17441:1998, p.19.1
Rozpad elazawy
w
lu
wielkopiecowym
kawa kowym wg
PN-EN 17441:1998, p.19.2

fDeklarowana

Tablica 8

ciwo
niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach
LA40

Tablica 9

MDEDeklarowana

Tablica 11

Deklarowana

WcmNR
WA242****)

ASNR

Tablica 12

SNR

Tablica 13

V5

Tablica 14

Brak rozpadu

Brak rozpadu
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6.4.3

6.4.4

Sk adniki
rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN
1744-3
Zanieczyszczenia

Brak substancji szkodliwych w stosunku do
rodowiska wg odr bnych przepisów

Brak adnych cia obcych takich jak drewno,
szk o i plastik, mog cych pogorszy wyrób
ko cowy
SBLA

7.2

Zgorzel s oneczna
bazaltu wg PN-EN
1367-3, wg PN-EN
1097-2

7.3.3

Mrozoodporno
na
frakcji kruszywa
8/16 wg PN-EN
1367-1

- ska y magmowe i przeobra one: F4,
- ska y osadowe: F10,
- kruszywa z recyklingu F10 (F25**)

Za cznik C

Sk ad materia owy

deklarowany

Za cznik C,
podrozdzia
C.3.4

Istotne cechy
rodowiskowe

Tablica 18

Wi kszo substancji niebezpiecznych
okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wyst puje w ród ach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych nale y bada czy zawarto
substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto ci dopuszczalnych wg odr bnych
przepisów
*) czna zawarto py ów w mieszance powinna si mie ci w wybranych krzywych granicznych
wg p. 2.2.4; 2.2.5; 2.4.5; 2.5.4,
**) Pod warunkiem, gdy zawarto w mieszance nie przekracza 50% m/m,
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obci onych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si
jedynie kruszywa charakteryzuj ce si odporno ci na rozdrabnianie LA 535,
****) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spe nione, nale ny sprawdzi mrozoodporno .

2.3.1. Woda
Do zraszanie kruszywa nale y stosowa wod nie zawieraj
sk adników wp ywaj cych
szkodliwie na mieszank kruszywa, ale umo liwiaj
w ciwe zag szczenie mieszanki
niezwi zanej.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót

89
„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.

SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.00. Podbudowy

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw amanych
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod ,
mieszarki powinny zapewni wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci
optymalnej,
- równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W
miejscach trudno dost pnych powinny by stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki
mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport materia ów
Kruszywa mo na przewozi
dowolnymi
rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
5.
5.2. W a ciwo ci mieszanek niezwi zanych
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem Projektu, Wykonawca
dostarczy In ynierowi wyniki bada laboratoryjnych poszczególnych
sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada
kontrolnych przez Zamawiaj cego.
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by
jednorodnie wymieszane i
charakteryzowa si równomiern wilgotno ci .
Je li warunki w czasie realizacji robót spowoduj wyra enie zgody przez In yniera Projektu
na ulepszanie kruszyw cementem, [przy WP (wska niku piaskowym) mieszanki kruszyw od
20 do 30 lub powy ej 70], szczegó owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre li
SST przed ona przez Wykonawc do zatwierdzenia przez In yniera Projektu.
5.2.1. Uziarnienie
Okre lone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy pomocniczej i zasadniczej musz spe nia wymagania przedstawione na
rysunkach 1 i 2.
W przypadku kruszyw s abych uziarnienie mieszanki kruszyw nale y równie bada i
deklarowa , po pi ciokrotnym zag szczaniu metod Proctora. Kryterium przydatno ci takiej
mieszanki, pod wzgl dem uziarnienia jest spe nione, je eli uziarnienie mieszanki, po
pi ciokrotnym zag szczaniu metod Proctora, mie ci si w krzywych granicznych podanych
na odpowiednich rysunkach.
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Jako wymagane obowi zuj tylko wymienione warto ci liczbowe na tych rysunkach.
Rysunek 1 Mieszanka niezwi zana 0/63 do warstw podbudowy zasadniczej

Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej nale y zastosowa 0/31,5 o uziarnieniu
wg rysunku 2.
Rysunek 2 Mieszanka niezwi zana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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5.2.2. W ciwo ci mieszanek
Mieszanki kruszyw powinny by tak produkowane i sk adowane, aby wykazywa y
zachowanie jednakowych w ciwo ci i spe nia y wymagania z tablicy 2.
W przypadku kruszyw s abych w ciwo ci nale y bada po pi ciokrotnym zag szczaniu
metod Proctora.
Tablica 2. Wymagane w
Rozdzia
w PN-EN
13285

4.3.1
4.3.2

4.3.2

4.3.3
4.4.1
4.4.2

ciwo ci mieszanek niezwi zanych
ciwo

Uziarnienie mieszanki
Maksymalna zawarto
py ów:
kategoria UF
Minimalna zawarto
py ów:
kategoria LF
Zawarto nadziarna:
kategoria OC
Wymagania
wobec
uziarnienia
Wymagania wobec
jednorodno ci
uziarnienia
poszczególnych partii –

Wymagania wobec
kruszywa do
mieszanek
niezwi zanych
przeznaczonych do
zastosowania
w warstwie:
Podbudowa zasadnicza
0/31,5
UF9

Odniesienie
do tablicy w
PN-EN 13285

LFNR

Tablica 3

OC90

Tablica 4 i 6

krzywa uziarnienia wg
rysunku 2
Wg tablicy 3

Tablica 5 i 6

Tablica 4
Tablica 2

Tablica 7
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4.4.2

4.5

4.5

porównanie z
deklarowan przez
producenta warto ci (S)
Wymagania wobec
jednorodno ci
uziarnienia na sitach
kontrolnych – ró nice
w przesiewach
Wra liwo na mróz:
wska nik piaskowy
SE*, co najmniej
Odporno na
rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria
nie wy sza ni
Odporno na cieranie
(dotyczy frakcji
10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria MDE
Mrozoodporno
(dotyczy frakcji 8/16
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1
Warto CBR po
zag szczeniu do
wska nika zag szczenia
Is=1,0 i moczeniu
w wodzie 96h, co
najmniej
Wodoprzepuszczalno
mieszanki w
warstwie po
zag szczeniu wg metody
Proctora do wska nika
zag szczenia
Is=1,0;
Wspó czynnik filtracji k,
co najmniej

Wg tablicy 4

Tablica 8

45

-

LA35

-

deklarowana

-

F4

-

80

brak wymaga

-

80÷100

-

Zawarto wody w
mieszance
zag szczanej, %(m/m)
wilgotno ci
optymalnej wg metody
Proctora
4.5

Istotne cechy

-

Wi kszo

substancji niebezpiecznych okre lonych w
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rodowiskowe

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wyst puje w
ród ach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nale y bada czy zawarto
substancji niebezpiecznych nie przekracza warto ci
opuszczalnych wg odr bnych przepisów
*) Badanie wska nika piaskowego SE nale y wykona na mieszance po pi ciokrotnym zag szczeniu metod
Proctora wg PN-EN 13286-2

5.3. Kontrola produkcji
5.3.1. System oceny zgodno ci
Przy produkcji mieszanek niezwi zanych nale y stosowa system 4.
5.3.2. Kontrola procesu produkcyjnego
5.3.2.1. Pobieranie próbek
Pobieranie próbek i ich przygotowanie do bada powinno by zgodne z PN-EN 13286-1.
5.3.2.2. Zak adowa kontrola produkcji
Producent musi prowadzi zak adow kontrol produkcji (ZKP) zgodnie z WT-4 Mieszanki
niezwi zane do dróg krajowych, za cznik C, aby zapewni , e wyrób spe nia wymagania.
5.3.2.3. Uziarnienie
Wymaga si , aby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesi cy
spe nia o wymagania kategorii podanych w tablicy 3, aby zapewni jednorodno i ci
uziarnienia mieszanek.
Tablica 3 Wymagania wobec jednorodno ci uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z
deklarowan przez producenta warto ci (S). Wymagania dotycz produkowanej i
dostarczanej mieszanki. Je li mieszanka zawiera nadmiern zawarto
ziarn s abych
wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pi ciokrotnym zag szczeniu metod Proctora- podbudowa zasadnicza.
Mieszanka
niezwi zana

Porównanie z deklarowan przez producenta warto ci (S)
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
±5
±7
±8
±8
±8
±5
±5
±7
±8
±8
-

0,5
±5
-

0/31,5
0/63

31,5
±8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mie ci
si w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1 i 2) ograniczonych przerywanymi liniami
(SDV) z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinna
równie spe nia wymagania ci
ci uziarnienia zawarte w tablicy 4.
Tablica 4 Wymagania wobec ci
ci uziarnienia na sitach kontrolnych – ró nice w
przesiewach podczas bada kontrolnych produkowanych mieszanek – podbudowa
zasadnicza.
Mieszanka
niezwi zana

Minimalna i maksymalana zawarto frakcji w mieszankach:
[ró nice przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)]
1/2

0/31,5

2/4

2/5,6

4/8

5,6/11,2

8/16

11,2/22,4

16/31,5

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

4

15

7

20

-

-

10

25

-

-

10

25

-

-

-

-
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0/63

-

-

4

15

-

-

7

20

-

-

10

25

-

-

5.3.2.4. G sto szkieletu mieszanki
W ramach ZKP nale y okre la g sto szkieletu i optymaln zawarto wody w badaniu
Proctora wg PN-EN 13286-2.
Zawarto py ów w próbce nale y podawa .
5.4. Opis i oznaczenie mieszanki
Mieszanki kruszywa musz by identyfikowalne przez nast puj ce informacje:
a) powo anie na WT-4 Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych,
b) ród o i producent, je li materia zosta przemieszczony, powinno by podane zarówno
ród o jak i lokalizacja sk adowiska,
c) wymiar górnego sita (D),
d) rodzaje kruszywa zawartego w mieszance lub gruntu zawieraj cego kruszywo, g sto
szkieletu mieszanki i wilgotno optymalna
5.5. Oznakowanie dostaw
Dokument dostawy powinien zawiera , co najmniej nast puj ce dane:
a) oznaczenie wed ug asortymentu,
b) dat wysy ki i pochodzenie,
c) wielko dostawy,
d) kolejny numer dokumentu dostawy.
5.6. Przygotowanie pod o a
Pod e pod podbudow powinno spe nia wymagania okre lone w SST D-02.01.01.
“Wykonanie wykopów”, SST D-02.03.01. “Wykonanie nasypów”
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera Projektu.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni co 10m.
5.7. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby
jej ostateczna grubo po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo
pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza 20cm po zag szczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych
spadków i rz dnych wysoko ciowych.
Je eli podbudowa sk ada si z wi cej ni jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa
powinna by wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych
wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi po odbiorze
poprzedniej warstwy przez In yniera Projektu.
Wymagany wska nik zag szczenia warstwy wynosi co najmniej Is = 1,00.
Wilgotno mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada wilgotno ci
optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2. Materia
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Je eli wilgotno mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20 % jej warto ci,
mieszanka powinna by zwil ona okre lon ilo ci wody i równomiernie wymieszana. W
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przypadku, gdy wilgotno mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10 % jej
warto ci, mieszank nale y osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wed ug PN-EN 13286-2 powinien odpowiada
przyj temu poziomowi wska nika no no ci.
5.8. Odcinek próbny
Wykonawca powinien wykona odcinek próbny co najmniej na 3 dni przed
rozpocz ciem robót w celu:
- stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania kruszywa
jest w ciwy,
- okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu,
- kre lenia liczby przej
sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wska nika zag szczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u
takich materia ów oraz sprz tu do
mieszania, rozk adania i zag szczania, jakie b
stosowane do wykonywania
podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany, w miejscu wskazanym przez In yniera
Projektu.
Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka próbnego przez In yniera Projektu.
5.9. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by
utrzymywana w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa za zgod
In yniera Projektu, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obowi zany
naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj zgodno ci, aprobat
techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),
- wykona w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania
robót potwierdzaj ce spe nienie wymaga niniejszej SST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia In ynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
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Badania dziel si na:
- badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera).
Badania kontrolne dziel si na:
- badania kontrolne dodatkowe,
- badania arbitra owe.
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jako
materia ów budowlanych (mieszanek kruszyw) oraz gotowej
warstwy (wbudowane mieszanki kruszyw) spe niaj wymagania okre lone w kontrakcie.
Wykonawca jest zobowi zany wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezb dn staranno ci i w wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa w protoko ach. W
razie stwierdzenia uchybie w stosunku do wymaga kontraktu, ich przyczyny nale y
niezw ocznie usun .
Wyniki bada Wykonawcy nale y przekazywa zleceniodawcy na jego danie.
In ynier mo e zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bada Wykonawcy. W razie
zastrze
In ynier mo e przeprowadzi badania kontrolne wed ug punktu 6.3.3.
Zakres bada Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni:
- badanie uziarnienia mieszanki,
- badanie wilgotno ci mieszanki,
- badanie zag szczenie warstwy,
- badanie w ciwo ci kruszywa,
- badania cech geometrycznych,
- badania no no ci podbudowy.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne s badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako
materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i
materia ów do uszczelnie itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
po czenia itp.) spe niaj wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych bada s podstaw
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada na miejscu budowy zajmuje si In ynier w
obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj si równie wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
por powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny.
6.3.4. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada podano w tablicy 5.
Tablica 5. Cz stotliwo oraz zakres bada
amanych stabilizowanych mechanicznie
Lp

Wyszczególnienie bada

1
2

Uziarnienie mieszanki
Wilgotno mieszanki

przy budowie podbudowy z kruszyw
Cz stotliwo
Minimalna liczba
bada na dziennej
dzia ce roboczej

2

bada
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadaj ca na
jedno badanie (m2)
600
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3
4

Zag szczenie warstwy
Badanie w ciwo ci kruszywa
wed ug tablicy 1; punkt 2.3.2

1 próbka na 1000 m2
dla ka dej partii
kruszywa i przy ka dej
zmianie kruszywa

6.3.5. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.
Próbki nale y pobiera w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej
zag szczeniem.
Wyniki bada powinny by na bie co przekazywane In ynierowi Projektu.
6.3.6. Wilgotno mieszanki
Wilgotno mieszanki powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug
próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerancj -20%.
6.3.7. Zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa si a do osi gni cia wymaganego
wska nika zag szczenia wg punktu 5.7.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza wed ug PN-EN 13286-2. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo,
kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci
p ytowych, wed ug BN64/8931-02 i nie rzadziej ni raz na 5000 m2, lub wed ug zalece In yniera Projektu.
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna za prawid owe,
gdy stosunek wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie
wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2
2,2
E1
6.3.8. W ciwo ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa ocen wszystkich w ciwo ci okre lonych w
punkcie 2.3.
Próbki do bada pe nych powinny by pobierane przez Wykonawc w sposób losowy w
obecno ci In yniera Projektu.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cz stotliwo oraz zakres pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy oraz
no no ci podano w tablicy 6.
Tablica 6. Cz stotliwo
oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie
Lp.

1
2
3
4

Wyszczególnienie
bada i pomiarów
Szeroko podbudowy
Równo pod na w sposób
ci y planografem albo
Równo poprzeczna
Spadki poprzeczne*)

Minimalna cz stotliwo

pomiarów

co 100 m
co 20 m at na ka dym pasie
ruchu
co 100 m
co 100 m
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5
6
7

Rz dne wysoko ciowe
Ukszta towanie osi w
planie*)
Grubo podbudowy

8

co 100 m
co 100 m
Podczas budowy: w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 400 m2.
Przed odbiorem: w 3 punktach lecz nie rzadziej ni raz na 2000
m2 .
- co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m2;
- co najmniej w 10 punktach

No no podbudowy:
- modu odkszta cenia
lub
- ugi cie spr yste
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach
ównych uków poziomych.

6.4.2. Szeroko podbudowy
Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni +10 cm,
-5 cm.
6.4.3. Równo podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy 4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog przekracza 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by zgodne z dokumentacj
projektow , z tolerancj 0,5%.
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy
podbudowy w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej
ni 5cm.
6.4.7. Grubo podbudowy
Grubo podbudowy nie mo e si ró ni od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
6.4.8. No no podbudowy
No no podbudowy okre lona przez jedn z metod:
- modu odkszta cenia wed ug BN-64/8931-02 powinna by zgodna z podan w tablicy 7,
- ugi cie spr yste wed ug BN-70/8931-06 powinna by zgodna z podan w tablicy 7.
Tablica 7. Cechy podbudowy
Mieszanka
kruszywa
o wska niku wno
nie mniejszym
ni ,
%
60
80

Wska nik
zag szczenia Is

Maksymalne
ugi cie spr yste
pod ko em, 50kN

nie mniejszy ni :

mm

1,00
1,00

1,60
1,40

Minimalny modu odkszta cenia
mierzony p yt
o rednicy 30 cm, MPa przy obci eniu
pierwszym [MPa],
Drugim [MPa],
modu pierwotny
modu wtórny
60
80

120
140

6.5. Zasady post powania z niew a ciwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj wi ksze odchylenie od okre lonych w
punkcie 6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone.
Dodanie nowego materia u bez spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pe
grubo do po owy szeroko ci
pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.
6.5.2. Niew ciwa grubo podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedni g boko
zgodnie z decyzj In yniera Projektu,
uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie
zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi
ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niew ciwa no no podbudowy
Je eli no no podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez
In yniera Projektu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwi zanej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i
wymaganiami In yniera Projektu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualn napraw pod a,
- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ,
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- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roz enie mieszanki z kruszywa,
- zag szczenie roz onej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych okre lonych
w szczegó owej specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwi zane – Wymagania
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Cz
3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Cz
5: Wyposa enie
podstawowe i wzorcowanie.
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz
1: Oznaczanie sk adu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz
3: Oznaczanie kszta tu
ziaren za pomoc wska nika p asko ci.
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz
4: Oznaczanie kszta tu
ziaren – wska nik kszta tu.
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz
5: Oznaczanie procentowej
zawarto ci ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz
8: Ocena zawarto ci
drobnych cz stek – Badania wska nika piaskowego
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz
9: Ocena zawarto ci
drobnych cz stek – Badania b kitem metylenowym
11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów betonu.
12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Cz
1: Oznaczanie
odporno ci na cieranie (mikro-Deval)
13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz
2: Metody
oznaczania odporno ci na rozdrabnianie
14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz
6: Oznaczanie
sto ci ziaren i nasi kliwo ci
15. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników
atmosferycznych – Cz 1: Oznaczanie mrozoodporno ci
16. PN-EN 1367-2 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników
atmosferycznych. - Cz 2: Badanie w siarczanie magnezu
17. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników
atmosferycznych – Cz 3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod gotowania
18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz 1: Analiza chemiczna
19. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw. Cz
3: Przygotowanie wyci gów
przez wymywanie kruszyw
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20. PN-ISO 565 Sita kontrolne – Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie – Wymiary nominalne oczek
21. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym. Cz
1:
Metody bada dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnie referencyjnej g sto ci
i wilgotno ci. Wprowadzenie i wymagania ogólne.
22. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym. Cz
2:
Metody bada dla ustalonej laboratoryjnie g sto ci i wilgotno ci. Zag szczanie aparatem Proctora.
23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym. Cz
47: Metody bada dla okre lenia no no ci, kalifornijski wska nik no no ci CBR, natychmiastowy
wska nik no no ci i p cznienia liniowego.
24. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
pod a przez obci enie p yt
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at
26. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi podatnych ugi ciomierzem belkowym

10.2. Inne dokumenty
27. WT-4 2010. Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-04.05.01.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ZWI ZANEGO CEMENTEM
wg WT-5 2010
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem ulepszonego pod a
zwi zanego cementem w ramach zadania: „Przebudowa nawierzchni drogowych wzd
ul.
Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz
przebudow o wietlenia drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem ulepszonego pod a na ca ej powierzchni pod konstrukcj
nawierzchni.
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Zakres robót okre lony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- warstw gruntocementu Rm=1,5 MPa grub. 10 cm,
- warstw gruntocementu Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Pod e ulepszone z mieszanki zwi zanej spoiwem hydraulicznym – warstwa
zawieraj ca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanin i spoiwo
hydrauliczne, zapewniaj ca umo liwienie ruchu technologicznego i w ciwego wykonania
nawierzchni.
1.4.2. Mieszanka zwi zana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której nast puje wi zanie
i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.
1.4.3. Kruszywo – materia ziarnisty stosowany w budownictwie, który mo e by naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) równym lub wi kszym ni 1 mm oraz D (górnego) wi kszym ni 2 mm
1.4.5. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym
1.4.6. Kruszywo o ci ym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowi ce
mieszank kruszyw grubych i drobnych, w której D jest wi ksze ni 6,3 mm
1.4.7. Mieszanka zwi zana cementem – mieszanka zwi zana hydraulicznie, sk adaj ca si z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniaj cy
uzyskanie jednorodnej mieszanki
1.4.8. Symbole i skróty dodatkowe
% m/m
procent masy,
NR
brak konieczno ci badania danej cechy,
CBGM
mieszanka zwi zana cementem,
CBR
kalifornijski wska nik no no ci, w procentach (%),
d
dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa),
D
górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa),
H/D
stosunek wysoko ci do rednicy próbki.
1.4.9. Pozosta e okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D- 00.00.00.00.. "Wymagania ogólne" w punkcie 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00.00.. “Wymagania ogólne”
punkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Materia y do wykonania robót
2.2.1. Zgodno materia ów z dokumentacj projektow i aprobat techniczn
Materia y do wykonania robót powinny by zgodne z ustaleniami SST wzgl dnie z
wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.
2.2.2. Materia y wchodz ce w sk ad mieszanki
Materia ami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwi zanych cementem s :
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– kruszywo,
– cement,
– woda zarobowa,
– ew. dodatki,
– ew. domieszki.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek mo na stosowa nast puj ce rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) po czenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre leniem proporcji kruszyw z
a) i b) z dok adno ci ± 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i pod a ulepszonego przedstawia
tablica 1.
Tablica 1. Wymagane w
zwi zanych cementem

ciwo ci kruszywa do warstw pod

ciwo
kruszywa

Metoda
badania
wg

a ulepszonego z mieszanek

Wymagania wg WT-5, punkt 1.1.1 i PN-EN
13242
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6
Punkt
PN-EN
13242

dla kruszywa zwi zanego
cementem w warstwie pod a
ulepszonego
Zestaw sit podstawowy plus
zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
GC80/20,
GF80,
GA75

Frakcje/zestaw sit #

-

4.1

Uziarnienie

PN-EN
933-1

4.3.1

PN-EN
933-1

4.3.2

Kat. GTCNR

PN-EN
933-1

4.3.3

GTFNR ,
GTANR

4.4

FIDeklarowana

4.4

SIDeklarowana

Ogólne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach po rednich
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o
ci ym uziarnieniu
Kszta t kruszywa grubego –
maksymalne warunki wska nika
asko ci
Kszta t kruszywa grubego –
maksymalne warto ci wska nika
kszta tu

PN-EN
933-3*)

PN-EN
933-4*)
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Kategorie procentowych zawarto ci
ziaren o
powierzchniach przekruszonych lub
amanych oraz ziaren ca kowicie
zaokr glonych
w kruszywie grubym

Zawarto

py ów**) w kruszywie
grubym
Zawarto py ów**) w kruszywie
drobnym
Jako py ów
Odporno na rozdrabnianie
kruszywa grubego
Odporno
sto

na cieranie
ziaren

Nasi kliwo

Siarczany rozpuszczalne w kwasie

Ca kowita zawarto

siarki

Sk adniki wp ywaj ce na szybko
wi zania i twardnienia mieszanek
zwi zanych hydraulicznie
Sta
obj to ci
la
stalowniczego
Rozpad krzemianowy w
lu
wielkopiecowym. kawa kowym
Rozpad elazawy w
lu
wielkopiecowym kawa kowym

PN-EN 933-5

4.5

Kat. CNR

PN-EN
933-1
PN-EN
933-1
PN-EN
1097-2
PN-EN
1097-1
PN-EN 10976, rozdzia 7, 8
i9
PN-EN 10976, rozdzia 7, 8
i9

4.6

fDeklarowana

4.6

fDeklarowana

4.7

Brak wymaga

5.2

LA60

5.3

MDENR

5.4

Deklarowana

5.5

Deklarowana
Kruszywo kamienne: AS0,2
el kawa kowy wielkopiecowy:
AS1,0
Kruszywo kamienne: SNR,
el kawa kowy wielkopiecowy:
S2

PN-EN
1744-1

6.2

PN-EN
1744-1

6.3

PN-EN
1744-1

6.4.1

Deklarowana

PN-EN 17441, roz. 19.3
PN-EN 17441, punkt 19.1
PN-EN 17441, punkt 19.2

6.4.2.1

V5

6.4.2.2

Brak rozpadu

6.4.2.3

Brak rozpadu

Sk adniki rozpuszczalne w wodzie

PN-EN 1744-3

6.4.3

Zanieczyszczenia

-

6.4.4

Brak substancji szkodliwych dla
rodowiska wg odr bnych
przepisów
Brak cia obcych takich jak
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drewno, szk o i plastik, mog cych
pogorszy wyrób ko cowy
Zgorzel s oneczna bazaltu
Nasi kliwo
(Je li kruszywo nie spe ni
warunku W242, to nale y zbada
jego mrozoodporno wg punkt
7.3.3 – wiersz poni ej)
Mrozoodporno na kruszywa
frakcji 8/16 mm (Badanie
wykonywane tylko w przypadku,
gdy nasi kliwo kruszywa
przekracza WA242)
Sk ad mineralogiczny

Istotne cechy rodowiskowe

PN-EN 1367-3
i PN-EN 10972

7.2

SBLA

PN-EN 10976, rozdzia 7

7.3.2

W242

PN-EN 1367-1

7.3.3

Ska y magmowe i przeobra one:
F4,
ska y osadowe: F10,
kruszywa z
recyklingu: F10 (F25***)

-

Za . C
punkt C
3.4

Deklarowany

-

Za . C
punkt
C.3.4

Wi kszo substancji
niebezpiecznych okre lonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wyst puje w
ród ach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i
odpadowych nale y bada czy
zawarto substancji
niebezpiecznych nie przekracza
warto ci dopuszczalnych wg
odr bnych przepisów

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kszta tu kruszywa grubego jest badanie wska nika p asko ci
**) czna zawarto py ów w mieszance powinna si mie ci w wybranych krzywych granicznych
***) Pod warunkiem, gdy zawarto w mieszance nie przekracza 50% m/m
2.2.4. Cement
Nale y stosowa cement wg PN-EN 197-1, np CEM I, klasy 32,5 N.
Przechowywanie cementu dostarczonego:
a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np 50 kg – do 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o pod u twardym i suchym oraz do terminu trwa ci
podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i cianach oraz pod ogach
suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje si z dopuszczaln wysoko ci 3 palet,
cement niespaletowany uk ada si w stosy p askie o liczbie 12 warstw (dla worków
trzywarstwowych),
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b) luzem – przechowuje si w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych)
przystosowanych do pneumatycznego za adowania i wy adowania.
2.2.5. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna by zgodna z PN-EN 1008.
2.2.6. Dodatki
W przypadkach uzasadnionych mieszanka mo e zawiera dodatki, które powinny by
uwzgl dnione w projekcie mieszanki.
Dodatki powinny by o sprawdzonym dzia aniu jak np mielony granulowany
el
wielkopiecowy lub popió lotny pod warunkiem, e odpowiada ona wymaganiom
europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.
2.2.7. Domieszki
Domieszki powinny by zgodne z PN-EN 934-2.
Je eli w mieszance przewiduje si zastosowanie rodków przyspieszaj cych lub
opó niaj cych wi zanie, nale y to uwzgl dni przy projektowaniu sk adu mieszanki.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-00.00.00.00.. “Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak:
- wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,
- przewo ne zbiorniki na wod ,
- uk adarki do rozk adania mieszanki lub równiarki,
- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
- zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne do zag szczania w
miejscach trudno dost pnych.
Sprz t powinien odpowiada wymaganiom okre lonym w instrukcjach producentów lub
propozycji Wykonawcy i powinien by zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00.00.. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport materia ów
Materia y sypkie mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Cement w workach mo e by przewo ony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi rodkami transportu, w sposób nie powoduj cy uszkodze opakowania. Worki na
paletach uk ada si po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uk ada si na
ask w wysoko ci do 10 warstw. Cement luzem przewozi si w zbiornikach (wagonach,
samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. rodki transportu
powinny by wyposa one we wsypy i urz dzenia do wy adowania cementu.
Woda mo e by dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody.
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Inne materia y nale y przewozi w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie
powoduj c pogorszenia ich walorów u ytkowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST. D-00.00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien by zgodny z dokumentacj projektow i SST. W
przypadku braku wystarczaj cych danych mo na korzysta z ustale podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynno ci przy wykonaniu robót obejmuj :
1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek próbny,
4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wyko czeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskaza
Kierownika Projektu:
– ustali lokalizacj robót,
– przeprowadzi obliczenia i pomiary niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz
ustalenia danych wysoko ciowych,
– usun przeszkody utrudniaj ce wykonanie robót,
– wprowadzi oznakowanie drogi na okres robót,
– zgromadzi materia y i sprz t potrzebne do rozpocz cia robót.
Mo na dodatkowo korzysta z SST D-01.00.00 przy robotach przygotowawczych oraz z
SST D-02.00.00 przy wyst powaniu robót ziemnych.
5.4. Projektowanie mieszanki zwi zanej cementem
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu,
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt sk adu mieszanki
zwi zanej cementem oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczególnych sk adników i próbki
materia ów pobrane w obecno ci In yniera do wykonania bada kontrolnych przez
Kierownika Projektu.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilo ci cementu, ilo ci
wody. Procedura projektowa powinna by oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sk adnikach, z tych samych róde i o takich samych
ciwo ciach, jak te które b
stosowane do wykonania pod a ulepszonego.
Sk ad mieszanek projektuje si ze wzgl du na wytrzyma
na ciskanie próbek (system I),
zag szczanych metod Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1. Klasy
wytrzyma ci przyjmuje si wed ug tablicy 2.
Wytrzyma
na ciskanie Rc okre lonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41
powinna by równa lub wi ksza od wytrzyma ci na ciskanie wymaganej dla danej klasy
wytrzyma ci podanej w tablicy 2
108
„Przebudowa nawierzchni drogowych wzd ul. Mickiewicza w m. Czarna Woda wraz z
przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia drogowego”.

SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.00. Podbudowy

Tablica 2. Klasy wytrzyma
Lp.

1

ci wg normy PN-EN 14227-1

Wytrzyma
charakterystyczna na
ciskanie Rc , po 28
dniach, MPa dla próbek walcowych o
H/D a = 2,0

H/D a = 1,0 b

1,5

2,0

Klasa
wytrzyma

ci

C1,5/2,0

a

H/D = stosunek wysoko ci do rednicy próbki
b
H/D = 0,8 d0 1,21
Dopuszcza si podawanie wytrzyma ci na ciskanie Rc z dodatkowym indeksem
informuj cym o czasie piel gnacji, np Rc7, Rc14, Rc28.
Okre lone w badaniu progowe ilo ci wody powinny uwzgl dnia w ciwe zag szczenie i
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nale y okre li procentowy udzia
sk adników w stosunku do ca kowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i
sto
obj to ciow . Proporcj nale y okre li laboratoryjnie lub/i na podstawie
praktycznych do wiadcze z mieszankami wykonywanymi z tych samych sk adników i w tych
samych warunkach, spe niaj ce wymagania niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nale y wykona zgodnie z metod wg PN-EN
933-1. Do analizy stosuje si zestaw sit podstawowy + 1, sk adaj cy si z nast puj cych sit o
oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5;
45,0.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera si w obszarze mi dzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionych na rysunku 1 lub 2.
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Zawarto spoiwa (cementu) w mieszance powinna by okre lona na podstawie
procedury projektowej i/lub do wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy u yciu
proponowanych sk adników. Zawarto spoiwa nie powinna by mniejsza od minimalnych
warto ci przedstawionych w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalna zawarto spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1
Maksymalny nominalny wymiar
Minimalna zawarto spoiwa, %
kruszywa, mm
m/m
> 8,0 do 31,5

3

2,0 do 8,0

4

2,0

5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilo ci spoiwa ni podano w tablicy 3, je li
podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, e zachowana jest zgodno z
wymaganiami tablic 4 niniejszej specyfikacji.
Zawarto wody w mieszance powinna by okre lona na podstawie procedury projektowej
wg metody Proctora i/lub do wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy u yciu
proponowanych sk adników. Zawarto wody nale y okre li zgodnie z PN-EN 13286-2.
Próbki walcowe zag szczane ubijakiem Proctora, powinny by przygotowane zgodnie z
PN-EN 13286-50.
Próbki nale y przechowywa przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem
przed wysychaniem (w komorze o wilgotno ci powy ej 95% - 100% lub w wilgotnym
piasku) i nast pnie zanurzy na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie
próbek wod odbywa si pod ci nieniem normalnym i przy ca kowitym ich zanurzeniu w
wodzie.
Badanie wytrzyma ci na ciskanie (system I) nale y przeprowadzi na próbkach
walcowych przygotowanych metod Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PNEN 13286-41. Wytrzyma
na ciskanie
okre lonej mieszanki powinna by oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach
piel gnacji. Dopuszcza si w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzyma ci
na ciskanie okre lonej po innym okresie piel gnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane
ciwo ci po 28 dniach piel gnacji pozostaj bez zmian.
Wymagania wobec mieszanek
Mieszanki zwi zane cementem klasyfikuje si
pod wzgl dem w ciwo ci
wytrzyma ciowych mieszanki przez wytrzyma
charakterystyczn na ciskanie Rc
próbek zgodnie z przyj tym systemem I.
Tablica 4 przedstawia zbiorcze zestawienia wymaga wobec mieszanek wraz z
wymaganymi wytrzyma ciami na ciskanie.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwi zanych cementem do warstwy pod
ulepszonego
Lp.
ciwo
Wymagania dla ruchu
KR1 ÷ KR2
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1.0

Sk adniki

1.1

Cement

1.2

Kruszywo

wg tablicy 1

1.3

Woda zarobowa

wg p. 2.2.5

1.4

Dodatki

wg p. 2.2.6

2.0

Mieszanka

2.1

Uziarnienie: krzywe graniczne

PN-EN 197-1

- mieszanka 0/11,2 mm

wg rys. 2

- mieszanka 0/16 mm

wg rys. 1

2.2

Minimalna zawarto

cementu

2.3

Zawarto

2.4

Wytrzyma
na ciskanie (system I) –
klasa wytrzyma ci Rc wg tablicy 2 klasa

wody

wg tablicy 3
wg projektu mieszanki
C 1,5/2,0

5.5. Odcinek próbny
Wykonawca powinien wykona odcinek próbny w celu:
– stwierdzenia czy sprz t do produkcji mieszanki oraz jej rozk adania i zag szczania jest
ciwy,
– okre lenia grubo ci warstwy wbudowanej mieszanki przed zag szczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy zag szczonej,
– okre lenia liczby przej walców do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia
warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u
materia ów oraz sprz tu takich, jakie
stosowane do wykonania podbudowy lub pod a ulepszonego.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi od 200 m2 do 400 m2, a d ugo nie
powinna by mniejsza ni 100 m.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektu.
Wykonawca mo e przyst pi do wykonywania podbudowy lub pod a ulepszonego po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Kierownika Projektu.
5.6. Warunki przyst pienia do robót i przygotowanie pod a
Pod e ulepszone z mieszanek zwi zanych cementem nie powinny by wykonywane,
gdy temperatura powietrza jest ni sza od +5oC oraz gdy pod e jest zamarzni te.
Pod e pod mieszank powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
okre lonymi w dokumentacji projektowej i ST. Zaleca si do korzystania z ustale
podanych w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a” i
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
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Je li warstwa mieszanki kruszywa ma by uk adana w prowadnicach, to nale y je
ustawi na pod u tak aby wyznacza y ci le linie kraw dzi uk adanej warstwy wed ug
dokumentacji projektowej. Wysoko
prowadnic powinna odpowiada grubo ci
warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezag szczonym. Prowadnice powinny by
ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si pod wp ywem
oddzia ywania maszyn u ytych do wykonania warstwy. Od u ycia prowadnic mo na
odst pi przy zastosowaniu technologii gwarantuj cej odpowiedni równo warstwy,
po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu.
5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki
Mieszank kruszywa zwi zanego cementem o ci le okre lonym sk adzie zawartym w
recepcie laboratoryjnej nale y wytwarza w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych
lub mobilnych zapewniaj cych ci
produkcji i gwarantuj cych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by wyposa ona w urz dzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu oraz obj to ciowego dozowania wody.
Przy produkcji mieszanek nale y prowadzi kontrol produkcji zgodnie z WT-5 - 2010
cz
5.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacj i nadmiernym wysychaniem.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by uk adana przy pomocy uk adarek lub
równiarek. Grubo uk adania mieszanki powinna zapewnia uzyskanie wymaganej
grubo ci warstwy po zag szczeniu.. Przy uk adaniu mieszanki za pomoc równiarek
konieczne jest stosowanie prowadnic.
Przed zag szczeniem warstwa powinna by wyprofilowana do wymaganych rz dnych,
spadków pod nych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nale y
rozpocz
jej zag szczanie, które nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika
zag szczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zag szczenia okre lonego wed ug
normalnej próby Proctora. Zag szczenie powinno by zako czone przed rozpocz ciem
czasu wi zania cementu. Specjaln uwag nale y po wi ci zag szczeniu mieszanki w
siedztwie spoin roboczych pod nych i poprzecznych oraz wszelkich urz dze
obcych. Zaleca si aby Wykonawca organizowa roboty w sposób unikaj cy pod nych
spoin roboczych.
5.8. Piel gnacja warstwy kruszywa zwi zanego cementem
Warstwa kruszywa zwi zanego cementem powinna by natychmiast po zag szczeniu
poddana piel gnacji wed ug jednego z nast puj cych sposobów:
a) skropieniem preparatem piel gnacyjnym, posiadaj cym aprobat techniczn ,
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaln foli z tworzywa sztucznego,
on na zak ad co najmniej 30 cm i zabezpieczon przed zerwaniem przez wiatr,
c) przykryciem matami lub w ókninami i spryskanie wod przez okres 7÷10 dni,
d) przykryciem warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10
dni,
e) innymi rodkami zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.
Nie nale y dopuszcza ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa zwi zanej
cementem w okresie od 7 do 10 dni piel gnacji, a po tym okresie ruch technologiczny
mo e odbywa si wy cznie za zgod Kierownika Projektu.
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5.9. . Roboty wyko czeniowe
Roboty wyko czeniowe, zgodne z dokumentacj projektow i wskazaniami Kierownika
Projektu dotycz prac zwi zanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych
warunków terenowych, takie jak:
– odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych,
– uzupe nienie zniszczonych w czasie robót istniej cych elementów drogowych lub
terenowych,
- roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót,
- usuni cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj zgodno ci, aprobat
techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),
- ew. wykona w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania
robót, okre lone przez In yniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia Kierownikowi
Projektu do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów, które nale y wykona w czasie robót
podaje tablica 5.
Tablica 5. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie robót
Cz stotliwo bada
1

Lokalizacja i zgodno granic terenu
robót z dokumentacj projektow

2

Roboty przygotowawcze

3

ciwo ci kruszywa

4

ciwo ci wody

5

ciwo ci cementu

6

Uziarnienie mieszanki

1 raz

Ocena ci

a

Warto ci
dopuszczalne
Wg punktu 5
i dokumentacji
projektowej
Wg punktu 5.3

Dla ka dej partii
kruszywa i przy
ka dej zmianie
kruszywa
Dla ka dego
tpliwego ród a
Dla ka dej partii

PN-EN 197-1

2 razy dziennie

Rys. 1 lub 2

Tablica 1

PN-EN 1008
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7

Wilgotno

8

Grubo

9

mieszanki

warstwy podbudowy

Zag szczenie warstwy mieszanki

10

Oznaczenie wytrzyma
ciskanie

ci na

11

Oznaczenie mrozoodporno ci

12

Wykonanie robót wyko czeniowych

Jw.

Wilgotno
optymalna z
tolerancj
+10%, -20%
Tolerancja ± 1 cm

Jw.
Jw.

0,98 Proctora (punkt
5.7)

3 próbki dziennie

PN-EN 13286-41

Na zlecenie
Kierownika Projektu

punkt 5.4

Ocena ci

a

Wed ug punktu 5.9

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych i wytrzyma ciowych
ulepszonego pod a
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podaje
tablica 6.
Tablica 6. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów warstwy ulepszonego pod a
Lp.
Wyszczególnienie
Minimalna
Dopuszczalne
bada i pomiarów
cz stotliwo bada
odchy ki
i pomiarów
1
Szeroko
10 razy na 1 km
+10 cm, -5 cm:
ró nice od
szeroko ci
projektowanej
2

Równo

pod

na

3

Równo

poprzeczna

4

Spadki poprzeczne *)

W osi i na
kraw dziach co 25
m

15mm (wymaga si ,
aby 95%
wyników nie
przekracza o
warto ci
dopuszczalnej)

W osi i na
kraw dziach co 25
m

15mm (wymaga si ,
aby 95%
wyników nie
przekracza o
warto ci
dopuszczalnej)

10 razy na 1 km

± 0,5%
dopuszczalna
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tolerancja od
dokumentacji
projektowej
5

Rz dne wysoko ciowe

W osi i na
kraw dziach co 20
m

-2 cm; +0cm
(wymaga si , aby
95% zmierzonych
rz dnych nie
przekracza o
dopuszczalnych
odchyle )

6

Ukszta towanie osi w planie *)

co 100 m

Przesuni cie od osi
projektowanej ± 5
cm

Grubo podbudowy
i ulepszonego pod a

w 3 punktach, lecz
nie rzadziej
ni raz na 2000 m2

Ró nice od grubo ci
projektowanej
dla: pod a
ulepszonego +10%,
-15%

7

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona
w punktach g ównych uków poziomych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00.00.. “Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego pod a z kruszywa
zwi zanego cementem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00.00.. “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug
punktu 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00.00.. “Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena za 1 m2 wykonania ulepszonego pod a kruszywa zwi zanego cementem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
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- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i
urz dze pomocniczych,
- roz enie i zag szczenie mieszanki,
- ew. naci cie szczelin i wykonanie technologii przeciwsp kaniowych,
- piel gnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada ,
- uporz dkowanie terenu robót i jego otoczenia,
- roboty wyko czeniowe,
- odwiezienie sprz tu.
Dokumentacja projektowa obejmuje:
- ulepszone pod e z kruszywa zwi zanego cementem C1,5/2,0, (Rm=1,5 MPa) warstwa
grubo ci 10cm.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, które s potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s
przekazywane
Zamawiaj cemu i s usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzysz ce, które s niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement – Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu
ziarnowego – Metoda przesiewania
3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziarn
za pomoc wska nika p asko ci
4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziarn
– Wska nik kszta tu
5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawarto ci ziarn o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw
grubych
6. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu –
Definicje i wymagania
7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw –
Oznaczanie odporno ci na cieranie (mikro-Deval)
9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody
oznaczania odporno ci na rozdrabnianie
10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz
6:
Oznaczanie g sto ci ziarn i nasi kliwo ci
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11. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie
czynników atmosferycznych – Cz
1: Oznaczanie mrozoodporno ci
12. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie
czynników atmosferycznych – Cz
3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod
gotowania
13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna
14. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz
3:
Przygotowanie wyci gów przez wymywanie kruszyw
15. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
16. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym – Cz
2: Metody okre lania g sto ci i zawarto ci wody – Zag szczanie metod Proctora
17. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym –
Cz
41: Metoda oznaczania wytrzyma ci na ciskanie mieszanek zwi zanych
spoiwem hydraulicznym
18. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym –
Cz
50: Metoda sporz dzania próbek zwi zanych hydraulicznie za pomoc aparatu
Proctora lub zag szczania na stole wibracyjnym
19. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Cz
1: Mieszanki zwi zane cementem
20. PN-EN 14227-10 Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja –
Cz
10: Grunty stabilizowane cementem
10.3. Inne dokumenty
21. Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010
Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty
budowlane na drogach krajowych wg zarz dzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)
22. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D-04.06.02.
PODBUDOWA Z BETONU
(C16/20)
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z podbudow z betonu zwyk ego C16/20
w ramach zadania: „Przebudowa nawierzchni drogowych wzd
ul. Mickiewicza w m.
Czarna Woda wraz z przebudow sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudow o wietlenia
drogowego”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post powaniu
przetargowym i przyrealizacji umowy na roboty zwi zane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego (B 20) C16/20 na zatoce autobusowej.
Zakres robot okre lony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Beton zwyk y - beton o g sto ci pozornej powy ej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk adników u ytych do wykonania
betonu przed i po zag szczeniu, lecz przed zwi zaniem betonu.
1.4.5. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zag szczonej mieszanki betonowej,
która po osi gni ciu wytrzyma ci na ciskanie odpowiadaj cej klasie betonu C16/20,
stanowi fragment no nej cz ci nawierzchni zatoki, s
cy do przenoszenia obci
od
ruchu na pod e.
1.4.6. Preparaty pow okowe - produkty ciek e s
ce do piel gnacji wie ego betonu.
Naniesione na jego powierzchni , wytwarzaj pow ok piel gnacyjn , zabezpieczaj
powierzchni betonu przed odparowaniem wody.
1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt
1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Cement
2.2.1. Cement do betonu
Do betonu klasy C16/20 (B 20) stosuje si cementy powszechnego u ytku: cement
portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosk adnikowy CEM II klasy 32,5
N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N,
wed ug PN-EN-197-1: 2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu C16/20.
Lp
ciwo ci
1
Wytrzyma
na ciskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej ni :
2
Wytrzyma
na ciskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej ni :
3
Pocz tek czasu wi zania, nie wcze niej ni , min.
4
Sta
obj to ci, mm, nie wi cej ni :

Klasa cementu 32,5
16
32,5
75
10
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Przechowywanie cementu powinno odbywa si zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b dzie d szy od trzech miesi cy, mo na
go stosowa za zgod Kierownika Projektu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka
jego przydatno do robót.
2.3. Kruszywa
Do wykonania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje si kruszywa
wed ug PN-EN- 12620
Tablica 2. Podstawowe wymagania dla kruszywa grubego
Lp
ciwo ci
1
Uziarnienie kruszywa:
2
Maksymalna zawarto py ów:
3
Maksymalna warto mrozoodporno ci
4
Wska nik kszta tu
5
Wspó czynnik Los Angeles

Kategoria
G c 90/15
F 1,5
F2
SL 20
LA25

Tablica 3. Podstawowe wymagania dla kruszywa drobnego
Lp
ciwo ci
1
Uziarnienie kruszywa:
2
Maksymalna zawarto py ów:

Kategoria
G F 85
f 3,0

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i do piel gnacji podbudowy nale y u ywa wod
odpowiadaj
wymaganiom PN-EN 1008
2.5. Dodatki i domieszki
W celu zmiany warunków wi zania i twardnienia, poprawy w ciwo ci betonu i
mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawarto ci cementu mog by stosowane
dodatki i domieszki wed ug zasad wymienionych w PN-EN-934- 2.
2.6. Zalewa drogowa
Wymagania dotycz ce zalewy drogowej (masy zalewowej) stosowanej na gor co lub na
zimno, spe niaj ce wymagania odpowiednio PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo
wk adki wype niaj ce szczeliny w podbudowie spe niaj ce wymagania norm lub Aprobat
technicznych.
2.7. Materia y do piel gnacji podbudowy z betonu cementowego
Do piel gnacji wie o u onej podbudowy z betonu cementowego nale y stosowa
preparaty pow okowe lub folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza si piel gnacj wie ej podbudowy warstw piasku naturalnego, bez
zanieczyszcze organicznych lub warstw w ókniny o grubo ci przy obci eniu 2 kPa, co
najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wod odpowiadaj
wymaganiom punktu 2.4.
2.8. Beton
Tablica 4. Wymagane w

ciwo ci betonu C16/20 na podbudow
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Lp

ciwo ci

Wymagania

Badania
wed ug
PN-EN12390-1

C16/20
na ciskanie próbek typu B, po 28
dniach twardnienia,
nie mniejsza ni dla klasy
Warunki rodowiskowe: nad podbudow betonow znajdowa si b dzie nawierzchnia
kostkowa. Spoiny wype nione zapraw ulegn wykruszeniu i beton nara ony b dzie na
okresowe oddzia ywanie rodków odladzaj cych nawierzchni .
Beton projektowany i dostarczony do wbudowania powinien uwzgl dnia powy sze
uwarunkowania
1

Wytrzyma

Projekt sk adu betonu powinien zawiera :
a) wyniki bada cementu,
b) w przypadkach w tpliwych - wyniki bada wody,,
c) wyniki bada kruszywa (w ciwo ci okre lone w tablicach 2, 3, 4),
d) sk adniki betonu (zawarto kruszyw, cementu, wody i ewentualnych dodatków),
e) wyniki bada wytrzyma ci po 7 i 28 dniach,.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
wytwórni stacjonarnej typu ci ego do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwórnia powinna by wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania
wszystkich sk adników,
gwarantuj ce nast puj ce tolerancje dozowania,
wyra one w stosunku do masy
poszczególnych sk adników: kruszywo 3%,
cement
0,5%, woda 2%. Kierownik Projektu mo e dopu ci obj to ciowe dozowanie wody,
przewo nych zbiorników na wod ,
uk adarek albo równiarek do rozk adania mieszanki betonowej,
walców stalowych g adkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do
zag szczania,
zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych
do zag szczania w
miejscach trudno dost pnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport materia ów
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Cement luzem nale y przewozi cementowozami, natomiast cement workowany mo na
przewozi dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy przed
zawilgoceniem.
Kruszywo nale y przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Masy zalewowe i preparaty pow okowe nale y przewozi zgodnie z warunkami
podanymi w normach lub Aprobacie Technicznej.
Woda mo e by dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa si mechanicznymi rodkami
transportu, które nie powinny powodowa :
a) naruszenia jednorodno ci mieszanki,
b) zmian w sk adzie mieszanki w stosunku do stanu pocz tkowego (bezpo rednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewni dostarczenie do miejsca
uk adania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej z projektowan .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Warunki do przyst pienia do robót
Podbudowa z betonu cementowego nie powinna by wykonywana w temperaturach ni szych
ni 5 C i nie wy szych ni 30 C. Przestrzeganie tych przedzia ów temperatur zapewnia
prawid owy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzyma ci i trwa ci. Betonowania nie mo na
wykonywa podczas opadów deszczu.
5.3. Przygotowanie pod a
Pod em podbudowy z betonu cementowego jest grunt jednorodny i zabezpieczony przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
Wska nik zag szczenia pod a gruntowego powinien wynosi :
a) w warstwie do g boko ci do 20 cm, nie mniej ni 1,03 zag szczenia uzyskanego normaln
metod Proctora (metoda I lub II wed ug PN-88/B-04481),
b) w warstwie poni ej g boko ci 20 cm do 50 cm, nie mniej ni 1,00 zag szczenia
uzyskanego normaln metod Proctora (metoda I lub II wed ug PN-88/B-04481),
c) w nasypach wy szych ni 50 cm w warstwie zalegaj cej poni ej g boko ci 50 cm, nie
mniej ni 0,95 zag szczenia uzyskanego normaln metod Proctora (metoda I lub II wed ug
PN-88/B-04481).
Rz dne pod a nie powinny mie w stosunku do rz dnych projektowanych odchyle
wi kszych ni 2 cm.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszank betonow o ci le okre lonym sk adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,
nale y wytwarza w mieszarkach stacjonarnych, gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by od razu tranportowana na miejsce
wbudowania, w sposób zabezpieczaj cy przed segregacj i nadmiernym wysychaniem.
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5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej
Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudow nale y wykonywa w sposób
zapewniaj cy równomierne roz enie masy oraz zachowanie jej jednorodno ci, zgodnie z
wymaganiami PN-S-96014.
Dopuszcza si r czne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uk adaniu ma ych, o
nieregularnych kszta tach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Kierownika Projektu.
Zag szczenie jest wykonane zgodnie z wymaganiami gdy powierzchnia warstwy ma jednolit
tekstur i po ysk a grube ziarna kruszywa s widoczne lub znajduj si bezpo rednio pod
powierzchni .
Powierzchnia u onej mieszanki musi by równa i zamkni ta. Skrapianie wod przed i po
zag szczeniu, zacieranie szczotk w celi atwiejszego zamkni cia powierzchni betonu lub
dodatkowe pokrywanie powierzchni zapraw cementow jest niedopuszczalne.
5.6.Wykonanie szczelin
Szczeliny dylatacyjne powinny dzieli podbudow na p yty prostok tne. Szczeliny
dylatacyjne nale y wykonywa w odst pach co 10 - 15 m, w miejscach gdzie wyst puj
szczeliny aw pod kraw nik.
Szczelina konstrukcyjna powstaje na styku wbudowywanego betonu a kraw nikiem
obramowania. Kraw
boczn kraw nika - przed u eniem betonu - smaruje si
dok adnie asfaltem lub emulsj asfaltow w celu zabezpieczenia przed po czeniem
betonu obu pasm.
5.7. Piel gnacja podbudowy
Dla zabezpieczenia wie ego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego
odparowania wody, nale y stosowa piel gnacj pow okow , jako metod najbardziej
skuteczn i najmniej pracoch onn .
Preparat pow okowy nale y natryskiwa mo liwie szybko po zako czeniu
wbudowywania betonu, lecz nie pó niej ni 90 minut od zako czenia zag szczania.
Ilo
natryskiwanego preparatu powinna by zgodna z ustaleniami producenta.
Preparatem pow okowym nale y równie pokry boczne powierzchnie p yt.
W przypadkach s onecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno powietrza poni ej
60%) powierzchnia betonu powinna by - mimo naniesienia preparatu pow okowego dodatkowo skrapiania wod .
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si stosowania piel gnacji polegaj cej na
przykryciu podbudowy cienk warstw piasku, o grubo ci co najmniej 5 cm,
utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Stosowanie innych rodków do piel gnacji podbudowy (np przykrywanie foli ,
wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga ka dorazowej zgody Kierownika
Projektu.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
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Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona badania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach w tpliwych wody i przedstawi wyniki tych bada
Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowa wszystkie w ciwo ci kruszywa i cementu okre lone
w punkcie 2.2 i 2.3 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z
betonu cementowego podano w tablicy 5.
6.3.2. Badanie kruszywa
ciwo ci kruszywa nale y bada przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka dej
partii. W ciwo ci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.3.
6.3.3. Badanie wody
W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi badania wody wed ug PN-B-32250.
Tablica 5. Cz stotliwo
cementowego

Lp

1
2
3
4
5
5
6

oraz zakres bada

przy wykonywaniu podbudowy z betonu

Wyszczególnienie bada
Badanie w

ciwo ci kruszywa wed ug punktu
2.3.

Badanie wody
Badanie cementu
Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej
Oznaczenie wytrzyma ci na ciskanie po 7
dniach
Oznaczenie wytrzyma ci na ciskanie po 28
dniach
Oznaczenie zag szczenia pod

a

Cz stotliwo bada
Minimalna liczba bada na dziennej
dzia ce roboczej
Dla ka dej partii kruszywa i przy
ka dej zmianie
kruszywa
Dla ka dego w tpliwego ród a
Dla ka dej partii
2 razy w czasie zmiany
3 próbki typu B wed ug PN-EN
12390-1 raz dziennie
3 próbki typu B wed ug PNEN/12390-1 raz dziennie
W 3 przekrojach na dziennej dzia ce
roboczej

6.3.4. Badanie cementu
Dla ka dej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre li w ciwo ci podane w punkcie
2.2 tablica 1 niniejszej SST.
6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Wyniki bada powinny by zgodne z receptur mieszanki betonowej, zatwierdzon przez
Kierownika Projektu.
6.3.6. Wytrzyma
betonu na ciskanie
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.7. Sprawdzenie zag szczenia pod a
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Wska nik zag szczenia pod a gruntowego, okre lony wed ug BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od warto ci podanych w punkcie 5.3.
6.4. Badania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego
6.4.1. Cz stotliwo oraz zakres bada pomiarów
Cz stotliwo oraz zakres bada pomiarów podaje tablica 6.
Tablica 6. Cz stotliwo
oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z betonu
cementowego
Lp.
Wyszczególnienie bada i pomiarów
Minimalna cz stotliwo pomiarów
W zatoce, zabruku ronda, progu
1
Rz dne wysoko ciowe
spowalnia cym
W zatoce, zabruku ronda, progu
2
Grubo nawierzchni
spowalnia cym
Sprawdzenie rozmieszczenia i wype nienia
2 razy w losowo wybranych
3
szczelin
miejscach
6.4.2. Rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza ± 1 cm.
6.4.3. Grubo podbudowy
Grubo podbudowy nie mo e si ró ni od grubo ci projektowanej o wi cej ni ± 1 cm.
6.4.4. Sprawdzenie szczelin
Sprawdzenie polega na ogl dzinach zewn trznych i otwarciu szczeliny na d ugo ci 5 cm.
Wype nienie powinno by zgodne z dokumentacj projektow .
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug
punktu 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materia ów,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- oczyszczenie i przygotowanie pod a,
- ustawienie deskowa ,
- u enie warstwy podbudowy wraz z jej piel gnacj ,
- wyci cie, oczyszczenie i wype nienie materia em uszczelniaj cym szczelin dylatacyjnych,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych (okre lonych) w
specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480
Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia i opis gruntów
2. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
3. PN-EN-197-1
Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci
dotycz ce cementu powszechnego u ytku
4. PN-EN 206-1
Beton Cz
1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
5. PN-EN 924-2
Domieszki do betonu
6. PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu
7. PN-EN 1239-1
Badanie wytrzyma ci na ciskanie
8. PN-EN 12620
Kruszywo do betonu
9. PN-EN 14188-1
Wymagania wobec zalew drogowych na gor co
10. PN-EN 14188-2
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno
11. PN-S-96014
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni ulepszon . Wymagania i
badania
12. PN-S-96015
Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
13. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem i at
14. BN-77/8931-12
Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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