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PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

WST P

Przedmiotem n/n SST s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót zwi zanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy mostu
przez rz. Czarna Ha cza w m. Podwysokie Jeleniewskie w ci gu drogi gminnej Podwysokie
Jeleniewskie - Malesowizna .
1.1.

Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotycz wykonania warstwy podbudowy
pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubo ci 20 cm warstwa dolna,
warstwa górna 30 cm.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub wi cej
warstw zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw no n nawierzchni drogowej.

1.4.2.

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu
w optymalnej wilgotno ci kruszywa o wła ciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostałe okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj
Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.M.00.00.00.
2.2.
Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy powinno by kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/31,5 .
2.3.

Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Do wykonania podbudowy nale y zastosowa kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna le e mi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia wg
PN-S-06102 [12]. Powinna ona by ci gła i nie mo e przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie
mo e przekracza 2/3 grubo ci warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Wła ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spełnia wymagania okre lone w tablicy 1.
Tablica 1. Wła ciwo ci kruszyw
Lp.

Wyszczególnienie
wła ciwo ci
Zawarto ziarn mniejszych ni 0,075mm, % (m/m.)

3.

SPRZ T

Wymagania

Badania
według
1
od 2 do10 PN-B-06714-15
[3]
2 Zawarto nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni
5
PN-B-06714-15
[3]
3 Zawarto ziarn nieforemnych % (m/m.), nie wi cej ni
35
PN-B-06714-16
[4]
4 Zawarto zanieczyszcze organicznych, % (m/m.), nie
1
PN-B-06714-26
wi cej ni
[8]
5 Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szczeniu od 30 do 70 BN-64/8931-01
metod I lub II wg
[13]
PN-B-04481, %
6
cieralno w b bnie Los Angeles
PN-B-06714-42
a) cieralno całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie
35
[10]
wi cej ni
30
b) cieralno cz ciowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie
wi cej ni
7 Nasi kliwo , % (m/m), nie wi cej ni
3
PN-B-06714-18
[6]
8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach zamra ania,
5
PN-B-06714-19
% (m/m.), nie wi cej ni
[7]
9 Zawarto zanieczyszcze obcych
Brak
PN-B-06714-12
[2]
10 Wska nik no no ci wno mieszanki kruszywa, % nie mniej
120
PN-S-06102 [12]
ni :
przy zag szczeniu Is ≥ 1,03

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz t do wykonania Robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
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b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno
dost pnych powinny by stosowane zag szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.
Sprz t powinien zosta zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywa si zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót,
uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich b dzie wykonywana podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
5.2. Przygotowanie podło a
Podło e pod podbudow powinno spełnia wymagania okre lone w SST D.04.01.01.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mi kkie miejsca podło a oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zag szczone lub wykazuj ce odchylenia wysoko ciowe od zało onych rz dnych powinny
by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osi gni cia
wilgotno ci optymalnej, powtórnie wyrównane i zag szczone.
5.4.
Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki
Kruszywo powinno by rozkładane w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo po
zag szczeniu była równa grubo ci projektowanej. Grubo pojedynczo układanej warstwy nie mo e
przekracza 20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by rozło ona w sposób zapewniaj cy
osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa składa 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 Inspektora Nadzoru.
Wilgotno mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno 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 przypadku,
gdy wilgotno kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10 % jej warto ci, mieszank nale y osuszy .
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pi do jej zag szczania przez
wałowanie. W miejscach niedost pnych dla walców podbudowa powinna by zag szczona zag szczarkami
płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zag szczenie nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia [IS] podbudowy nie mniejszego
od 1,00, okre lonego zgodnie z norm BN-77/8931-12 [16].
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Je eli nie mo na okre li wska nika zag szczenia, to nale y sprawdza stosunek modułu odkształcenia
wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien by wi kszy ni 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

5.5.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed uło eniem nast pnej warstwy, powinna by utrzymywana w dobrym
stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywał, za zgod Inspektora Nadzoru, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła 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.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przyst pieniem do Robót
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca powinien wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robót i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wła ciwo ci okre lone w pkt 2.3. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie Robót
6.3.1. Cz stotliwo oraz zakres bada i Robót
Cz stotliwo oraz zakres bada podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz stotliwo oraz zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie bada

Cz stotliwo
Minimalna liczba
bada na dziennej
działce roboczej

1

Uziarnienie mieszanki

+1

2

Wilgotno

1

3

Zag szczenie warstwy

4

Badanie wła ciwo ci kruszywa wg tab.1,
pkt 2.3.2.

mieszanki

bada

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadaj ca na jedno
badanie (m2)
600
2

dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej
zmianie kruszywa

6.3.2. Wilgotno mieszanki
Wilgotno kruszywa powinna odpowiada wilgotno ci optymalnej, okre lonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj +10 % -20 %.
Wilgotno nale y okre li wg PN-B-06714-17 [5].
6.3.3.

Zag szczenie podbudowy
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Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa si a do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza wg BN-77/8931-12 [16]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol zag szczenia nale y oprze na
metodzie obci e płytowych, wg „Instrukcji bada podło a gruntowego budowli drogowych i mostowych”
[18]. Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza przynajmniej w dwóch punktach na ka dej działce
roboczej, lecz nie rzadziej ni raz na 200 m2, lub wg zalece Inspektora Nadzoru.
6.3.4. Wła ciwo ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa ocen wszystkich wła ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2.
Próbki do bada pełnych powinny by pobierane przez Wykonawc w sposób losowy w obecno ci Inspektora
Nadzoru.
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 podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Cz stotliwo
Lp.

oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

5

Wyszczególnienie bada i
pomiarów
Szeroko podbudowy
Równo podłu na
Równo poprzeczna
Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych
b) na odcinkach łukowych
Rz dne wysoko ciowe

6
7

Ukształtowanie osi w planie
Grubo podbudowy

8

No no podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugi cie spr yste

1
2
3
4

Minimalna cz stotliwo

pomiarów

co 100 m
co 20 m łat na ka dym pasie ruchu
co 100 m
co 100 m
co najmniej w 5 miejscach ka dego łuku
w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej,
nie rzadziej jak co 100 m
co 100 m
Podczas budowy - w 3 punktach na ka dej działce
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 m
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m

6.4.2. Szeroko podbudowy
Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni ±5 cm.
Na jezdniach bez kraw ników szeroko podbudowy powinna by wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej
o co najmniej 25 cm lub o warto wskazan w Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Równo podbudowy
Nierówno ci podłu ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow łat , zgodnie z BN-68/8931-04 [14].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy 4-metrow łat .
Nierówno ci podbudowy nie mog przekracza 2 cm.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach 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. Ukształtowanie osi podbudowy
O podbudowy w planie nie mo e by przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni ± 5 cm.
6.4.7. Grubo podbudowy
Grubo podbudowy nie mo e si ró ni od grubo ci projektowanej o wi cej ni + 10 %, -15 % dla
podbudowy pomocniczej.
6.4.8. No no podbudowy
- moduł odkształcenia okre lony wg „Instrukcji bada podło a gruntowego budowli drogowych i
mostowych” [18] powinien by zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [15] powinno by zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4.
Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z
kruszywa o
wska niku
wno
nie
mniejszym
ni , %

Wska nik
zag szczenia
IS nie
mniejszy ni

100

1,00

Maksymalne ugi cie
spr yste pod kołem, mm

Minimalny moduł
odkształcenia mierzony płyt o
rednicy 30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obci enia E1

od drugiego
obci enia E2

1,10

1,20

100

180

Wska nik odkształcenia Io (stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1) nie
powinien by wi kszy od 2,2.
6.5.

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewła ciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj wi ksze odchylenia od okre lonych w punkcie 6.4.
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 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 własny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pełn grubo do połowy szeroko ci pasa ruchu, doło enie
materiału i powtórne zag szczenie.
6.5.2. Niewła 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
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odpowiedni gł boko , zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o
odpowiednich wła ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nast pi ponowny pomiar i
ocena grubo ci warstwy, według wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewła 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 Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych Robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie
no no ci podbudowy wynikło z niewła ciwego wykonania Robót.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru Robót
Odbiór podbudowy pomocniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikaj cych i
ulegaj cych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno za 1 m2 wykonanej podbudowy nale y przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jako ci Robót .
Cena wykonania Robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robót,
- sprawdzenie i ewentualn napraw podło a,
- badania przydatno ci kruszywa naturalnego,
- dostarczenie na miejsce wbudowania kruszywa,
- rozło enie kruszywa warstwami zgodnie z zało on grubo ci , szeroko ci i profilem z
zachowaniem projektowanej niwelety,
- zag szczenie rozło onej warstwy, dowóz wody do zag szczania,
- przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych okre lonych w SST,
- utrzymanie podbudowy w czasie Robót.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8. PN-B-06714-26
9.
10.
11.
12.

PN-B-06714-28
PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-S-06102

13.
14.
15.
16.

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

D.04.04.02

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod
bezpo redni .
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod bromow .
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i łat .
Drogi samochodowe. Pomiar ugi podatnych ugi ciomierzem belkowym.
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
18. „Instrukcja bada podło a gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.
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