D-03.03.00
PODBUDOWA Z POSPÓŁKI
1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółki).
2. MATERIAŁY
2.1 Materiały na warstwę odsączającą.
-żwir i mieszankę wg PN-B-11111(14)
3. SPRZĘT
3.1 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej o wilgotności optymalnej,
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1 Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej Grubość
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania
powinna odpowiadać wilgotności optymalnej , określonej według próby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481(1)(matoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie . Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20 %jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa
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od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia
podbudowy powinien być zgodny z normą BN-77/8931-12
6.ODBIÓR ROBÓT
6.1 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm, -5 cm.
6.2 Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z BN-68-8931-04/28/
6.3 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją +- 0,5%
6.4 Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm,-2 cm.
6.5 grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
-dla podbudowy zasadniczej +-10%
6.6 Nośność podbudowy
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02(27
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06(29)
7.PRZEPISY ZWIĄZANE
7.1 Normy
1.PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2.PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych
3.PN-B-6714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego

4.PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne . Badania . oznaczenie kształtu ziarn

5. PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne . badania . Oznaczenie wilgotności

6. PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenie nasiąkliwości

7. PN-B-06714-19
metoda bezpośrednią

Kruszywa mineralne . Badania . Oznaczenie mrozoodporności
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