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1. WST P
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudów z chudego
betonu
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj c podstaw!
opracowania szczegó"owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca si! wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót obj!tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwi zanych z zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podbudów.
Podbudow! z chudego betonu wykonuje si!, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:
- podbudow! pomocnicz ,
- podbudow! zasadnicz .
1.4. Okre"lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zag!szczonej mieszanki
betonowej, która po osi gni!ciu wytrzyma"o#ci na #ciskanie nie mniejszej ni$ 6 MPa i nie
wi!kszej ni$ 9 MPa, stanowi fragment no#nej cz!#ci nawierzchni drogowej.
1.4.2. Chudy beton - materia" budowlany powsta"y przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilo#ci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymaln ilo#ci wody, który
po zako%czeniu procesu wi zania osi ga wytrzyma"o#& na #ciskanie R28 w granicach od 6
do 9 MPa.
1.4.2. Pozosta"e okre#lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz#ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIA$Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz#ce materia%ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia"ów, ich pozyskiwania i sk"adowania podano
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Cement
Nale$y stosowa& cement portlandzki lub hutniczy wed"ug PN-B-19701 [17]
klasy 32,5.
Za zgod In$yniera mo$na stosowa& cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp.

W"a#ciwo#ci

1

Wytrzyma"o#& na #ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni$:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

2

Wytrzyma"o#& na #ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni$:

3

Czas wi zania:
- pocz tek wi zania, najwcze#niej po up"ywie, min.
- koniec wi zania, najpó'niej po up"ywie, h

4

Sta"o#& obj!to#ci, mm, nie wi!cej ni$:

Klasa cementu 32,5

16
32,5
60
12
10

Przechowywanie cementu powinno si! odbywa& zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b!dzie d"u$szy od trzech
miesi!cy, mo$na go stosowa& za zgod In$yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wyka$ jego przydatno#& do robót.
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nale$y stosowa&:
$wiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16],
kruszywo "amane wg PN-B-11112 [15],
kruszywo $u$lowe z $u$la wielkopiecowego kawa"kowego wg PN-B-23004 [18].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie#ci& si! w krzywych granicznych
podanych w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno by& tak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywa"a maksymaln szczelno#& i urabialno#& przy minimalnym zu$yciu cementu i
wody.
!"
!"
!"
!"
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Tablica 2. Warto#ci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wed"ug
PN-S-96013 [22]
Sito o boku oczka
kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito
(%)

Przechodzi przez sito
(%)

63
31,5
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125

100
od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
Kruszywo powinno spe"nia& wymagania okre#lone w tablicy 3.
Kruszywo $u$lowe powinno by& ca"kowicie odporne na rozpad krzemianowy
wed"ug PN-B-06714-37 [12] i $elazawy wed"ug PN-B-06714-39 [13].
Tablica 3. Wymagania dotycz ce kruszywa do chudego betonu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

W"a#ciwo#ci
Zawarto#& py"ów mineralnych poni$ej 0,063
mm, %, nie wi!cej ni$:
Zawarto#& zanieczyszcze% organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni$:
Zawarto#& zanieczyszcze% obcych, %, nie wi!cej
ni$:
Mrozoodporno#&, ubytek masy po 25 cyklach w
metodzie bezpo#redniej, %, nie wi!cej ni$:
Nasi kliwo#& wagowa frakcji wi!kszych od
2 mm, %, nie wi!cej ni$:

Wymagania
4
barwa
wzorcowa
0,5
10
5

Zawarto#& ziarn nieforemnych, %, nie wi!cej
ni$:
Zawarto#& zwi zków siarki w przeliczeniu na
SO3, %, nie wi!cej ni$:

30

Odporno#& na rozpad krzemianowy i $elazawy 1)

ca"kowita

1) dotyczy kruszywa $u$lowego.

1

Badania wed"ug
PN-B-06714-13
[5]
PN-B-06714-26
[10]
PN-B-06714-12
[4]
PN-B-06714-19
[9]
PN-B-06714-18
[8]
PN-B-06714-16
[7]
PN-B-06714-28
[11]
PN-B-06714-37[12]
PN-B-06714-39[13]
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2.4. Woda
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do piel!gnacji
wykonanej podbudowy nale$y stosowa& wod! odpowiadaj c wymaganiom normy PN-B32250 [19]. Bez bada% laboratoryjnych mo$na stosowa& wodoci gow wod! pitn . Gdy
woda pochodzi z w tpliwych 'róde", nie mo$e by& u$yta do momentu jej przebadania
zgodnie z wy$ej podan norm .
2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spe"nia& wymagania okre#lone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
Lp.

W"a#ciwo#ci

Wymagania

Badania wed"ug

1

Wytrzyma"o#& na #ciskanie po 7 dniach,
MPa
Wytrzyma"o#& na #ciskanie po 28 dniach,
MPa

od 3,5 do 5,5

PN-S-96013
[22]
PN-S-96013
[22]

2

od 6,0 do 9,0

3

Nasi kliwo#&, % m/m, nie wi!cej ni$:

7

PN-B-06250 [3]

4

Mrozoodporno#&, zmniejszenie
wytrzyma"o#ci, %, nie wi!cej ni$:

30

PN-S-96014
[23]

2.5.2. Sk"ad chudego betonu
Sk"ad chudego betonu powinien by& tak dobrany, aby zapewnia" osi gni!cie
w"a#ciwo#ci okre#lonych w tablicy 4.
Zawarto#& cementu powinna wynosi& od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekracza& 130 kg/m3.
Sk"ad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by& zgodne z p. 2.3.
Zawarto#& wody powinna odpowiada& wilgotno#ci optymalnej, okre#lonej wed"ug
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (du$y cylinder, metoda II), z
tolerancj +10%, -20% jej warto#ci.
2.5.3. Projektowanie chudego betonu
Projekt sk"adu chudego betonu powinien by& wykonany zgodnie z PN-S-96013
[22].
Projekt sk"adu chudego betonu powinien zawiera&:
a) wyniki bada% cementu, wed"ug PN-B-04300 [1],
b) w przypadkach w tpliwych - wyniki bada% wody, wed"ug PN-B-32250 [19],
c) wyniki bada% kruszywa (krzywe uziarnienia oraz w"a#ciwo#ci, okre#lone na rysunku 1
i 2 oraz w tablicy 3),
d) sk"ad chudego betonu (zawarto#& kruszyw, cementu i wody),
e) wyniki bada% wytrzyma"o#ci po 7 i 28 dniach, wed"ug PN-S-96013 [22],
f) wyniki bada% nasi kliwo#ci, wed"ug PN-B-06250 [3],
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g) wyniki bada% mrozoodporno#ci, wed"ug PN-S-96014 [23].
2.6. Materia%y do piel!gnacji podbudowy z chudego betonu
!"
!"
!"
!"
!"

Do piel!gnacji podbudowy z chudego betonu mog by& stosowane:
emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
preparaty pow"okowe wg aprobat technicznych,
folie z tworzyw sztucznych,
w"óknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz#ce sprz!tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz!tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz!t do wykonywania podbudów z chudego betonu
Wykonawca przyst!puj cy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien
wykaza& si! mo$liwo#ci korzystania z nast!puj cego sprz!tu:
!" wytwórni stacjonarnej typu ci g"ego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia
powinna by& wyposa$ona w urz dzenia do wagowego dozowania wszystkich
sk"adników, gwarantuj ce nast!puj ce tolerancje dozowania, wyra$one w stosunku do
masy poszczególnych sk"adników: kruszywo # 3%, cement # 0,5%, woda # 2%.
In$ynier mo$e dopu#ci& obj!to#ciowe dozowanie wody,
!" przewo'nych zbiorników na wod!,
!" uk"adarek albo równiarek do rozk"adania mieszanki betonowej,
!" walców stalowych g"adkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do
zag!szczania
!" zag!szczarek p"ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma"ych walców wibracyjnych do
zag!szczania w miejscach trudno dost!pnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz#ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia%ów
Transport cementu powinien odbywa& si! zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement
luzem nale$y przewozi& cementowozami, natomiast cement workowany mo$na przewozi&
dowolnymi #rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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Kruszywo mo$na przewozi& dowolnymi #rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia"ami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda mo$e by& dostarczana wodoci giem lub przewo'nymi zbiornikami wody.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przyst#pienia do robót
Podbudowa z chudego betonu nie mo$e by& wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spad"a poni$ej 5oC oraz wtedy, gdy pod"o$e jest zamarzni!te i podczas opadów
deszczu. Nie nale$y rozpoczyna& produkcji mieszanki betonowej, je$eli prognozy
meteorologiczne wskazuj na mo$liwy spadek temperatury poni$ej 2oC w czasie
najbli$szych 7 dni.
5.3. Przygotowanie pod%o&a
Pod"o$e gruntowe pod podbudow! powinno by& przygotowane zgodnie z
wymaganiami okre#lonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zag!szczeniem pod"o$a” lub OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudow! z chudego betonu nale$y uk"ada& na wilgotnym pod"o$u.
Paliki lub szpilki do prawid"owego ukszta"towania podbudowy powinny by&
wcze#niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez
Wykonawc!, zgodnie z wymaganiami OST D-01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie”.
Je$eli warstwa chudego betonu ma by& uk"adana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy nale$y ustawi& na pod"o$u prowadnice w taki sposób, aby
wyznacza"y one #ci#le linie kraw!dzi podbudowy wed"ug dokumentacji projektowej.
Wysoko#& prowadnic powinna odpowiada& grubo#ci warstwy mieszanki betonowej w
stanie niezag!szczonym. Prowadnice powinny by& ustawione stabilnie, w sposób
wykluczaj cy ich przesuwanie si! pod wp"ywem oddzia"ywania maszyn u$ytych do
wykonania warstwy podbudowy.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszank! chudego betonu o #ci#le okre#lonym uziarnieniu, zawarto#ci cementu i
wilgotno#ci optymalnej nale$y wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwarantuj cych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by& od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacj i nadmiernym wysychaniem.
5.5. Wbudowywanie i zag!szczanie mieszanki betonowej
Przy uk"adaniu mieszanki betonowej za pomoc równiarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomoc równiarek bez stosowania prowadnic,
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mo$e odbywa& si! tylko w wyj tkowych wypadkach, okre#lonych w SST, za zgod
In$yniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje si! w jednej warstwie o grubo#ci od 10
do 20 cm, po zag!szczeniu. Gdy wymagana jest wi!ksza grubo#&, to do uk"adania drugiej
warstwy mo$na przyst pi& najwcze#niej po up"ywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy
i po odbiorze jej przez In$yniera.
Natychmiast po roz"o$eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale$y rozpocz & jej
zag!szczanie. Zag!szczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocz & si! od
kraw!dzi i przesuwa& si! pasami pod"u$nymi, cz!#ciowo nak"adaj cymi si! w stron! osi
jezdni. Zag!szczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz &
si! od ni$ej po"o$onej kraw!dzi i przesuwa& si! pasami pod"u$nymi, cz!#ciowo
nak"adaj cymi si!, w stron! wy$ej po"o$onej kraw!dzi podbudowy. Pojawiaj ce si! w
czasie wa"owania zani$enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by&
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
pe"n g"!boko#& i wbudowanie nowej mieszanki albo przez #ci!cie nadmiaru, wyrównanie i
zag!szczenie. Powierzchnia zag!szczonej warstwy powinna mie& prawid"owy przekrój
poprzeczny i jednolity wygl d.
Zag!szczanie nale$y kontynuowa& do osi gni!cia wska'nika zag!szczenia nie
mniejszego ni$ 1,00 okre#lonego wed"ug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2],
cylinder typu du$ego, II-ga metoda oznaczania). Zag!szczenie powinno by& zako%czone
przed rozpocz!ciem czasu wi zania cementu.
Wilgotno#& mieszanki betonowej podczas zag!szczania powinna by& równa
wilgotno#ci optymalnej z tolerancj + 10% i - 20% jej warto#ci.
5.6. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizowa& roboty, aby w miar! mo$liwo#ci unika&
pod"u$nych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na ca" szeroko#&
równocze#nie.
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, nale$y pionow kraw!d' wykonanego pasa
zwil$y& wod . Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w u"o$onej i zag!szczonej
mieszance, nale$y wcze#niej obci & pionow kraw!d'. Po zwil$eniu jej wod nale$y
wbudowa& kolejny pas podbudowy. W podobny sposób nale$y wykona& poprzeczn spoin!
robocz na po" czeniu dzia"ek roboczych. Od obci!cia pionowej kraw!dzi we wcze#niej
wykonanej mieszance mo$na odst pi& wtedy, gdy czas pomi!dzy zako%czeniem
zag!szczania jednego pasa, a rozpocz!ciem wbudowania s siedniego pasa podbudowy, nie
przekracza 60 minut.
Je$eli w dolnej warstwie podbudowy wyst!puj spoiny robocze, to spoiny w
górnej warstwie podbudowy powinny by& wzgl!dem nich przesuni!te o co najmniej 30 cm
dla spoiny pod"u$nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.7. Nacinanie szczelin
Zaleca si! w przypadku uk"adania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni
bitumicznej wykonanie szczelin pozornych, w pocz tkowej fazie twardnienia podbudowy,
na g"!boko#& oko"o 35% jej grubo#ci.
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W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzyma"o#ci
(wg tablicy 4) i spodziewanego przekroczenia dwudziestoo#miodniowej wytrzyma"o#ci
chudego betonu, wyci!cie szczelin pozornych jest konieczne.
Szeroko#& naci!tych szczelin pozornych powinna wynosi& od 3 do 5 mm.
Szczeliny te nale$y wyci & tak, aby ca"a powierzchnia podbudowy by"a podzielona na
kwadratowe lub prostok tne p"yty.
Stosunek d"ugo#ci p"yt do ich szeroko#ci powinien by& nie wi!kszy ni$ od 1,5
do 1,0.
5.8. Piel!gnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by& natychmiast po zag!szczeniu poddana
piel!gnacji. Piel!gnacja powinna by& przeprowadzona wed"ug jednego z nast!puj cych
sposobów:
a) skropienie warstwy emulsj asfaltow , albo asfaltem D200 lub D300 w ilo#ci od 0,5 do
1,0 kg/m2,
b) skropienie preparatami pow"okowymi posiadaj cymi aprobat! techniczn , w ilo#ciach
ustalonych w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich u$ycia przez In$yniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod , co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln foli z tworzywa sztucznego, u"o$on na
zak"ad co najmniej 30 cm i zabezpieczon przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej w"ókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piel!gnacji, zaproponowane przez Wykonawc! i inne materia"y
mog by& zastosowane po uzyskaniu akceptacji In$yniera.
Nie nale$y dopuszcza& $adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w
okresie 7 dni piel!gnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany mo$e odbywa& si!
wy" cznie za zgod In$yniera.
5.9. Odcinek próbny
Je$eli w SST przewidziano konieczno#& wykonania odcinka próbnego, to co
najmniej na 10 dni przed rozpocz!ciem robót, Wykonawca powinien wykona& odcinek
próbny w celu:
!" stwierdzenia czy sprz!t budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania
i zag!szczania jest w"a#ciwy,
!" okre#lenia grubo#ci warstwy wbudowanej mieszanki przed zag!szczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej grubo#ci warstwy zag!szczonej,
!" okre#lenia potrzebnej liczby przej#& walców do uzyskania wymaganego wska'nika
zag!szczenia podbudowy.
Do takiej próby Wykonawca powinien u$y& materia"ów oraz sprz!tu takich, jakie
b!d stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi& od 400 m2 do 800 m2, a d"ugo#&
nie powinna by& mniejsza ni$ 200 m.
Odcinek próbny powinien by& zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
In$yniera.
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Wykonawca mo$e przyst pi& do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka próbnego przez In$yniera.
5.10. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed u"o$eniem nast!pnej warstwy, powinna by&
chroniona przed uszkodzeniami. Je$eli Wykonawca b!dzie wykorzystywa", za zgod
In$yniera, gotow podbudow! do ruchu budowlanego, to powinien naprawi& wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na w"asny koszt
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie$ cych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddzia"ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, #niegu i mróz.
Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma& ruch budowlany po okresie
intensywnych opadów deszczu, je$eli wyst pi mo$liwo#& uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi by& przed zim przykryta co najmniej jedn
warstw mieszanki mineralno-asfaltowej.
6. KONTROLA JAKO'CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako"ci robót
Ogólne zasady kontroli jako#ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst#pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona& badania cementu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi& wyniki tych bada%
In$ynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowa& wszystkie w"a#ciwo#ci kruszywa i cementu
okre#lone w pkt 2.2 i 2.3 niniejszych 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
chudego betonu podano w tablicy 5.

.

Tablica 5. Cz!stotliwo#& oraz zakres bada% i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu
Cz!stotliwo#& bada%
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Lp.
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Wyszczególnienie bada%

1
2
3
4

Wilgotno#& mieszanki betonowej
Zag!szczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa
Grubo#& podbudowy

5

Badanie w"a#ciwo#ci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3

6

Wytrzyma"o#& na #ciskanie
po 7 dniach
po 28 dniach

13

Minimalne ilo#ci
bada% na dziennej
dzia"ce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno
badanie

2

600 m2

Dla ka$dej partii kruszywa
i przy ka$dej zmianie kruszywa
3 próbki
3 próbki

400 m2

7

Badanie cementu

dla ka$dej partii

8

Badanie wody

dla ka$dego w tpliwego 'ród"a

9

Nasi kliwo#&

w przypadkach w tpliwych

10

Mrozoodporno#&

i na zlecenie In$yniera

6.3.2. Wilgotno#& mieszanki
Wilgotno#& mieszanki betonowej powinna by& równa wilgotno#ci optymalnej,
okre#lonej w projekcie sk"adu tej mieszanki z tolerancj + 10%, - 20% jej warto#ci.
6.3.3. Zag!szczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka betonowa powinna by& zag!szczana do osi gni!cia wska'nika
zag!szczenia nie mniejszego ni$ 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normaln prób Proctora,
wed"ug PN-B-04481 [2] (metoda II).
6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa
Próbki do bada% nale$y pobiera& z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie nale$y wykona& zgodnie z norm PN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by& zgodna z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.3, tablica 2.
6.3.5. Grubo#& warstwy podbudowy
Grubo#& warstwy nale$y mierzy& bezpo#rednio po jej zag!szczeniu. Grubo#&
warstwy nie mo$e ró$ni& si! od grubo#ci projektowanej o wi!cej ni$ # 1 cm.
6.3.6. Badania kruszywa
W"a#ciwo#ci kruszywa nale$y bada& przy ka$dej zmianie rodzaju kruszywa i dla
ka$dej partii. W"a#ciwo#ci kruszywa powinny by& zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 3 pkt 2.3.
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6.3.7. Wytrzyma"o#& na #ciskanie
Wytrzyma"o#& na #ciskanie okre#la si! na próbkach walcowych o #rednicy i
wysoko#ci 16,0 cm. Próbki do bada% nale$y pobiera& z miejsc wybranych losowo, w
#wie$o roz"o$onej warstwie. Próbki w ilo#ci 6 sztuk nale$y formowa& i przechowywa&
zgodnie z norm PN-S-96013 [22]. Trzy próbki nale$y bada& po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma"o#ci na #ciskanie powinny by& zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.
6.3.8. Badania cementu
Dla ka$dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre#li& w"a#ciwo#ci podane
w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9. Badanie wody
W przypadkach w tpliwych nale$y przeprowadzi& badania wody wed"ug PN-B32250 [19].
6.3.10. Nasi kliwo#& i mrozoodporno#& chudego betonu
Nasi kliwo#& i mrozoodporno#& okre#la si! po 28 dniach dojrzewania betonu,
zgodnie z norm PN-B-06250 [3].
Wyniki bada% powinny by& zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5
tablica 4.
6.4. Wymagania dotycz#ce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Cz!stotliwo#& oraz zakres bada% i pomiarów
Cz!stotliwo#& oraz zakres bada% i pomiarów podaje tablica 6.

Tablica 6. Cz!stotliwo#& oraz zakres bada% i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego
betonu
Lp.

Wyszczególnienie bada% i pomiarów

Minimalna cz!stotliwo#&
bada% i pomiarów
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1

Szeroko#& podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równo#& pod"u$na

w sposób ci g"y planografem albo co 20
m "at na ka$dym pasie ruchu

3

Równo#& poprzeczna
)

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*

10 razy na 1 km

5

Rz!dne wysoko#ciowe

Dla autostrad i dróg ekspresowych co

6

Ukszta"towanie osi w planie*)

25 m, dla pozosta"ych dróg co 100 m

7

Grubo#& podbudowy

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta"towanie osi w planie nale$y
wykona& w punktach g"ównych "uków poziomych.
6.4.2. Szeroko#& podbudowy
Szeroko#& podbudowy nie mo$e ró$ni& si! od szeroko#ci projektowanej o wi!cej
ni$ +10 cm, -5 cm.
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 pod"u$ne podbudowy nale$y mierzy& 4-metrow
planografem, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [25].
Nierówno#ci poprzeczne podbudowy nale$y mierzy& 4-metrow "at .
Nierówno#ci podbudowy nie mog przekracza&:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

"at

lub

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
projektowanymi nie powinny przekracza& + 1 cm, -2 cm.

podbudowy

i

rz!dnymi

6.4.6. Ukszta"towanie osi w planie
O# podbudowy w planie nie mo$e by& przesuni!ta w stosunku do osi
projektowanej o wi!cej ni$ # 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi!cej ni$ # 5
cm dla pozosta"ych dróg.
6.4.7. Grubo#& podbudowy
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Grubo#& podbudowy nie mo$e ró$ni& si! od grubo#ci projektowanej o wi!cej ni$:
- dla podbudowy zasadniczej # 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk
chudego betonu.

obmiarow

jest

m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje si! za zgodne z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami
In$yniera, je$eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 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 OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
!"
!"
!"
!"
!"
!"
!"
!"

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia"ów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia"ów i
urz dze% pomocniczych,
roz"o$enie i zag!szczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
piel!gnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarów i bada% laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI(ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.

PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06250
PN-B-06714-12

5.

PN-B-06714-13

6.

PN-B-06714-15

7.
8.
9.

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

10.

PN-B-06714-26

11.

PN-B-06714-28

12.

PN-B-06714-37

13.

PN-B-06714-39

14.

PN-B-11111

15.

PN-B-11112

16.

PN-B-11113

17.

PN-B-19701

18.

PN-B-23004

19.
20.
21.

PN-B-32250
PN-C-96170
PN-P-01715

22.

PN-S-96013

23.

PN-S-96014

24.

BN-88/6731-08

Cement. Metody bada%. Oznaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Beton zwyk"y
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto#ci
zanieczyszcze% obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto#ci
py"ów mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk"adu
ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta"tu ziarn
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 rozpadu
krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
$elazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; $wir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa "amane do nawierzchni
drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
Cement powszechnego u$ytku. Sk"ad, wymagania i ocena
zgodno#ci
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z $u$la
wielkopiecowego kawa"kowego
Materia"y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
W"ókniny. Zestawienie wska'ników technologicznych i
u$ytkowych oraz metod bada%
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni! ulepszon . Wymagania i
badania
Cement. Transport i przechowywanie
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25.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe.
planografem i "at .

Pomiar

równo#ci
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10.2. Inne dokumenty
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994.

