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PODBUDOWY
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru Robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w
ramach Przebudowy obiektu mostowego nr 4.34 - Kładka dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Ustroniu.

1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:
−

o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 15 cm,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102:1997, normami
związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową
i poleceniami Kierownika Projektu.

2.MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00
„Wymagania ogólne” p.2.

2.2.Rodzaje materiałów
Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu
0/31,5mm, lub mieszanek kruszyw łamanych różnych frakcji, które zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzą
uziarnienie zgodne z tabelą 1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje
mieszania poszczególnych frakcji kruszyw.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak żużle hutnicze, łupki powęglowe, gruz,
destrukt betonowy. Nie należy stosować materiałów innych, niż pochodzących z rozkruszenia skał.

2.3.Wymagania dla materiałów
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą
analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.
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Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa łamanego

Sito kwadratowe [mm]
63
31,5
20
16
12,8
8
6,3
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,075

Przechodzi przez sito [%]
niesort 0/31.5 mm
niesort 0/63 mm
100
100
100
76 - 100
77 – 100
62 - 100
69 – 94
56 - 92
60 – 85
49 - 86
50 – 75
40 - 75
44 – 68
35 - 68
37 – 58
28 -58
25 – 42
18 - 41
18 – 32
13 - 32
14 – 24
9 - 24
7 – 15
5 - 16
4 – 12
4 - 11
2 – 10
2 - 10

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na podłożu gruntowym powinna spełniać warunek
szczelności warstwy (nieprzenikania cząstek):

D15
≤ 5
d 85
w którym:
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej.
2.3.2.Właściwości kruszywa
Tabela 2. Właściwości kruszywa na podbudowy

Lp
.
1
2
3
4

Właściwości
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż, %
Zawartość nadziarna, nie więcej niż, %

9

Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż, %
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż, %
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu met. I lub II
Proctora
Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, %
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż, %
Nasiąkliwość, nie więcej niż, %
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej
niż, %
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż, %

10

Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR), nie mniej niż, %

5
6
7
8

Wymagania
Niesort
Niesort
0/31.5 mm
0/63 mm
2 - 10
2 - 12
5
35
1

10
40
1

30 – 70

30 - 70

35

50

30
3

35
5

5

10

1

1
120

120

2.3.3.Do wykonania przypory warstwy odsączającej przewidziano użycie tłucznia 31,5/63 mm, klasy I , gatunku
2, wg PN-B-11112:1996.
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Tabela 3. Właściwości kruszywa na przyporę warstwy odsączającej

Lp
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Właściwości
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż, %
Zawartość frakcji podstawowej, nie więcej niż, %
Zawartość podziarna, nie więcej niż, %
Zawartość nadziarna, nie więcej niż, %
Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż, %
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż
Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, %
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż, %
Nasiąkliwość, nie więcej niż, %
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej
niż, %
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż, %

Wymagania
Tłuczeń
31.5/63 mm
3
75
15
15
40
wzorcowa
0,2
30
25
2,0
2,0
0,1

2.4.Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań.

3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.

3.2.Sprzęt do wykonania robót
Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i zatwierdzoną
przez Kierownika Projektu.
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować:
−

mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw – tylko w przypadku braku
możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta ,

−

równiarki albo układarki kruszywa,

−

walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

−

cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia,

−

w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub
małe walce wibracyjne.

4.TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.

4.2.Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w sposób, nie
powodujący rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.
3
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5.2.Przygotowanie podłoża
Podłożem dla układanych warstw podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, 0/63 mm oraz
31,5/63 mm jest warstwa podłoża-koryta wg SST D.04.01.01.

5.3.Przygotowanie kruszywa łamanego
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość
uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją +10%, -20% jej wartości.

5.4.Transport i rozściełanie kruszywa
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach
zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją.
Materiał wbudowuje się za pomocą równiarek i zagęszcza w jednej warstwie o grubości zgodnej z p.1.3
lub w przypadku przypory, o zmiennej grubości dostosowanej do grubości w-wy odsączającej.

5.5.Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
−

stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,

−

określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu,

−

określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia i nośności.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m 2. Odcinek próbny powinien być
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Wykonawca może przystąpić do
wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu wyników badań z odcinka próbnego przez Kierownika Projektu..

5.6.Profilowanie
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne
zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki.

5.7.Zagęszczenie
Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W ostatniej
fazie zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną metodą.
Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 5.4 przy zachowaniu
wilgotności optymalnej. Przyporę należy zagęszczać w warstwach o grubościach dostosowanych do
sąsiadujących warstw odsączających, nie grubszej jednak niż 25 cm (przy warstwowym układaniu warstwy
odsączającej).
Zagęszczanie przypory z mieszanki 31,5/63mm należy wykonywać po ułożeniu i wyprofilowaniu
materiału warstwy odsączającej, równocześnie z tą warstwą.
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je sprawdzać dla każdej
zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna odpowiadać
warunkom podanym w p. 5.9.7.

5.8.Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz
powtórzyć badania zagęszczenia i nośności Koszt napraw i powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę.
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5.9.Wymagania jakościowe wykonania podbudowy
5.9.1.Zgodność rzędnych niwelety z projektem
Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać – 2 cm, + 1
cm.
5.9.2.Równość podbudowy w przekroju podłużnym
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym dla
podbudowy pomocniczej ± 2 cm.
5.9.3.Zgodność spadku podbudowy
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej.
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ± 0,5%.
5.9.4.Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem
projektowanych odsadzek – czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących powyżej.
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.
5.9.5.Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm.
5.9.6.Grubość warstwy podbudowy
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczyć +10%, -0% grubości projektowanej.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż podana
w Dokumentacji Projektowej.
5.9.7.Nośność i zagęszczenie podbudowy
Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy,
badane płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny być zgodne z tabelą 3.
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia w
zakresie od 0,15 ÷ 0,25 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa (wg „Instrukcji badań podłoża
gruntowego...”).
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s)

[MPa]

gdzie:
D

- średnica płyty (D=300), mm

∆p

- różnica nacisków (∆p=0,10), MPa

∆s

- przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm
Tabela 3. Wymagania nośności i zagęszczenia
Miejsce wbudowania

- wymieniane konstrukcje nawierzchni
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E2

Io

≥ 200 MPa

≤ 2,20
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6.

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1.Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 i 5.3
Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości materiałów na
reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej niż 3000 m3 i porównaniu
wyników z wymaganiami określonymi w punkcie 2 przed rozpoczęciem Robót. Dodatkowo dla każdej
przebadanej partii należy określić wilgotność optymalną, maksymalną gęstość szkieletu gruntowego oraz
wskaźnik nośności CBR.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, wykonane na odcinku próbnym
z przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.
6.2.2.Kontrolę jakości wykonania podłoża
Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych SST, usterki w
wykonaniu podłoża należy usunąć.

6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej
mieszanki kruszywa łamanego, z częstotliwością 1 badanie na każde 1000m3 wbudowanego materiału.
Dodatkowo dla przebadanej partii należy określić parametry mieszanki z pozycji 1 ÷ 5, Tabela 2.
Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli należy pobierać co
najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach wątpliwych.
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać co
najmniej 1 raz na 600 m2 wykonanej podbudowy (danego rodzaju) nie mniej jednak niż w 3 miejscach na
dzienną działkę.
Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.9.7.

6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1
2
3
4
5
6

Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie*)

7

Grubość podbudowy

10 razy na 1 km
co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych

6
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6.5.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie
5.9 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiału, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2.Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Kierownika Projektu.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót i ich utrzymania (w tym podłoża) przez Wykonawcę
podbudowy.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:
−

o uziarnieniu 0/31,5 mm, średniej grubości 15 cm – metr kwadratowy (m2),

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8.

8.2.Sposób odbioru robót
Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych zasad jw.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest
niedopuszczalne.

8.3.Dokumenty i badania do odbioru
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Badania polegają na sprawdzeniu:
−

zgodności uziarnienia i właściwości materiałów,

−

zgodności rzędnych niwelety z projektem,
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−

zgodności podłużnych i porzecznych spadków,

−

równości podłużnej i poprzecznej,

−

szerokości podbudowy,

−

konstrukcji i grubości podbudowy,

−

zagęszczenia,

−

nośności.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.4.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.

8.5.Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie.
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
−

zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania,

−

sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

−

przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie
do odpowiedniej wilgotności,

−

transport i wbudowanie,

−

wbudowanie warstwowe przypory – w przypadku warstwowego wbudowywania w-wy odsączającej,

−

wykonanie odcinka próbnego,

−

profilowanie,

−

zagęszczenie,

−

bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie do zabrudzenia i
rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu,

−

utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót,

−

oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,

−

wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

−

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z
Dokumentacją Projektową.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1.Normy
PN-B-06714-12
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-2:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-8:2001
PN-EN 1097:2:2000
PN-EN 1097-5:2001

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne
wymiary otworów sit badawczych.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn.
Wskaźnik kształtu.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena zawartości drobnych
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności
na rozdrabnianie.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
8
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PN-EN 1097-6:2002
(wraz z późniejszymi
poprawkami)
PN-B-11112:1996
PN-S-06102:1997
PN-S-02205:1998
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości
ziarn i nasiąkliwości.
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

9.2.Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
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