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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szcLególowej specyfikacji teclulicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robót zwiazanych z wykonaniem podbudów z tlucznia kamiennego.

1.2. Zakres sto8owania SST

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót w ulicach.

Niniejsza SST powstala w oparciu o OST opracowana na :zlecenie GDDKiA.

1.3. Zakres robót objetych SST

Ustalenia z,aww.1:e w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia. rohót zwiazanych Z

wykonaniem podbudowy :l tlucznia kamiennego.
Podbudowe oz tlucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie 'L ustaleniami podanymi w dokumentacji

projektowej, jako:
podbudow~ zasadnic:la wjazdów do posesji na gruntach G l iG3

- podbudowe zasadnicza miejsc postojowych.
Dopuszcza sie wykonanie w/wym zukrcsu robót wg. technologi podbudowy z kruszywa o wiarnieniu
ciaglym.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - C:lesc konstrukcji nawierzchni skladajaca sie zjedtll~j lub
wiecej warstw nosnych z tlucznia iklinca kamiennego.

1.4.2. POl,ostale okrt:slenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nonnami i 'l.

defmicjami podanymi w SST D-M-OO.OO.OO .,Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

I.S.Ogólne wymagania doty~zace robót.

Ogólne wym~ania dotyczace robót podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAL Y.

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materialów
Ogólne wymagania dotyczace materialów, ich pozyskiwania iskladowania podano w

SS! D-M.OO.OO.OO."Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.2. Rod1aje materialów.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023, sa:
kruszywo lamane zwykle: tluczen ikliniec, wg PN-B-l1112,
woda do skropienia podczas walowania iklinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalery uzyc nastepujace rod:t.ajc kruszywa, wg J'N-B-l1 112 :
tluczen od 31,5 mm do 63 I111J1,

kliniec od 20 mm do 31 ~5mm

kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

ln:ipektor Nad~oru mole dopuscic do wykonania podbudowy hme rodzaje kmszywa,
wybrane sposród wymienil,mych w PN-S-96023, dla których wymagania sa zgodne l okreslonymi
w SST. (tj. materialy uzyskane lo rozbiórek istniejacych naw1ert:chni, lecz z la.~trze7..eniem tylko

pod \\jazdy do posesji iciag pieszo rowerowy lub jako podbu.:dowy 1?omllcnicze):~__ . _
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jakosc kruszywa P\)winna. byc zgodna. z wymaganiami normy PN-B-tl112, okreslonymi
dla:

- klasy co najlm1iej II • dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II inI - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo
gatunku co najmniej 2.

Wymagania dotyczace kruszywa pl'Zedstawiono w tablicach l i2.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia ikliilca, wg PN-B-l1112

~;.:..~. ..._~....~~. '-"- ~ "'-'--"---"=-" "rJ'-" ....·-r..- ..-- . --'\vlasdwo'sCi-' . -..... - KlasuTi" Klasa III

ciera1nosc w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42a) po pelnej lic~bie obrotów,% ubytku m.asy, nie wiecej niz:- w tluczniu l
35
I

50
- w klincu

4050

b) po 1/5 pelnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pehlej liczbie obrotów, nie wiecej niz

I30l35

2.

INasiakliwosc wg PN-B-06714-18 , %, nie wiecej niz :

a) dla kruszyw ze skal m8.brnlowych iprzeobrazonych

2,03,0
b dla kru~z

ZA: skal osadoch 3,05,0
3.

IOdpornosc na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-t9, %
Ubytku masy. nie wiecej niz:a) dla kruszyw ze skal magmowych iprzeobrazonych

4,010,0
b dla kru

w ze skal osadoch 5,010,0
4.

IOdpornosc na dzialanie lnrozu wg zmodyfikowanej metody

bezposredniej, wg PN-B-067 14-19 iPN·B-11112, % ubytkumasy, nie wiecej niz:- w klincu ~ 30- w tluczniu
Nie bada si~-.-

a~._~_. =------=...:..:1

Tablica 2. Wymagania dla tluczllia iklinca w zaleznosci od wursrwy podbudowy tluczniowej,
wg PN-B-11112

.. -, ...~~---. '_-:---- - - ..... ":.~.~"-''''"-~_''' ~: .. ,_. __ ~~ ...•.•..-..:.:.:.a_
Lp

WlasciwosciPodbudowaPodbudowa

jednowarstwo
pomocnicza

Wil1.
Uziarnienie, wg PN-B-06714-15

a) zawartosc ziam mniejszych nit 0.075 mm, odsianych namokro, % nie wiecej ni,-:- W tluczniu
34

- w klincu
45

b) zawartoSC frakcji podstawowej, % mIm, nie mniej niz: - w tluczniu iklincu
7565

c) zawartosc podziarna, % mim, nie wiecej niz: - W tluczniu iw klincu
1525

d) zuwartosc nadziarna. % mim, nie wi.ecej niz: - w tlucmiu iW klllicu
1520

2.
Zawartosc zanieczyszczell obcych, wg PN-B-06714-12, %

mim, nie wiec~i niz:
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- w tlu.czniu iw klincu 0.20.3
3.

ZawartoSC ziarn nietoremnych, wg PN-B-067l 4-16 • % mim.

nie wiecej niz- w tluczniu
4045

- w klincu
nie bada sienie bada sie

4.

Zawartosc zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN~
8-06714-26 :-=.'

- ~ ~c~i~.~ ~~~ b~ ~iec~ ni~~.~~~~z~.~. =-=.~---=wzo~-!:wa_~-.--

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byc studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

J.SIJRZET.

3.1. Og61ne wymagania dotycza~e sprzetu.
Ogólne wymagania. dotyczace spr.letu podano w SST D-M.OO.OO.OO."Wymagania ogólne" pkO.

3.2. Spnet do wykonania robót.

Wykonawca prLystepujacy do wykonania podbudowy z tlucwia k.amiclU,ego powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego spt'zetu;

a) równiarek lub ukladarek kruszywa do rozJdadania tlucznia iklincu,
b) rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klitka,
c) walców statycznych gladkich do zageszczania kruszywa b'1'ubego,

d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych z:ageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego
klincelllt

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

t) walców ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia.

g) przewoznych zbiorników do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dutyczace transportu.

Ogólne wymagania dotyczace tran:,-portu podam) w SST D-M.OO.OO.OO. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna pruwozic dowolnymi srodkami traru.-portu w warunkach z.ahezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem. zmieszaniem 'l. innymi marenalarui. nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem..

S.WYKONANIE ROBÓT.

S.l. Ogólne za.ady wykunania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST O-M.OO.OO.OO."Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.l.Przygotowanie podlata.

"PrzebudowB ulicy
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Podloze pod podbudowe tluczniowa powinno spebuac wymagania okreslone w SST D~()4.01.01.

"Koryto wraz z profilowaniem izageszczaniem podloza".
Podbudowa tluczniowa powinna byc ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikarue drobnych

czastek gruntu do warstwy podbu.dQWY.Na gruncie sp()istym. pod podbudowa tluczniowa powinna byc
ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie pl..-)(Jlo,a.

W przypadku zastosowaniu pomiedzy warstwa podblldowy troczniowej a spoistym gnmtem
podloZa warstwy odcinajacej albo odsaclajacej, powinien byc ~pelniony warunek 1,ieprzcnikania
czastek drobnych. wyrazony wzorem:

Gdzie:
)Ii. »1$~ wymiar sita. przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczaja~L
> «1.5 - wymiar sita. przez które przechodzi 85% zian1 gruntu podloza.

Geowlókniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowa powinny posiadac aprobate
teclmiczna wydana przez uprawniona jednostke. W szczególnosci wymagana jest odpowiednia

wytr;l.ymalosc mechaniczna geowlóknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna tlucznia oraz
odpowiednie wlasciwosci filtracyjne. dostosowane do uziarnienia podlo:la gruntowego.

Podbudowa powinna. byc wytyczona w sposób umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen lnspekb ..)ra Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego ukszWltowania podbudowy powinny byc wCl.esniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w oS'i drogi iw rzedach równoleglych do osi drogi lub w
inny spusób zaakceptowany pr.r.ez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub s~pilek powinno umotliwiac naciagniecie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstepach nie wiekszych nit co 10 cm.

5.3.Wbudowanie izageszczenie kruszywu.

Minimalna g111bosc warstwy podbudowy z tlucznia nie rnol'.e byc po l..a.geszczeniu mniejs7..a od 1,5
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubosc warstwy podbu.dowy po
zageszczeniu nie moze przekraczac 20 cm. Podbudowe o blTlloosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac
w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno byc rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki
albo równiarki. Grubosc rozlozonej warstwy luzuego kruszywa powinna byc taka, aby po ja;
zageszczeniu izaklinowaniu osiagnela grubosc projektowana.

YJuszywo grube po rozlozeniu powinno byc przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego
gladkiego o naciskujednostk.owym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszcl.anie podbudowy () przekroju
daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi istopniowo przesuwac sie pasami podluznymi,
czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku j~igórnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zusadniczej~ po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
rozlozyc kruszywo drobne w równ~i warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy UZyc walca wibracr.inego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m" albo
plytowa zageszcor.arka wibracyjna o naciskujednostkoW}'ln co najmniej 16 kN/m2• Grubosc warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna byc taka, aby wszystkie przestrzenie war~1wy kruszywa grubego
zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne. operacje rozkladania j wwibrowywanie
kmszywa drobnego nalcZy powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.
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_. Po ZageS-ZC-'ze--ru-'u-c-al-y-n~~ad-ni1arkruszywa drobnego nalezy usunac z podbudowy szczotkami tak.

aby ziarna kru.'5zywa grubego wysta.waly nad powierzchnie od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna byc przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku

jednostkowym nie mniejszym nit 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doges/..czenia kru."zywa
poluzowanego w czasie 8ZC7.otkowania.

5.4. Od~inek próbny.

Co najnUliej na. 3 dni pr.led rozpoczeciem robót. Wykunawca powinien wykonac odcinek

próbny w celu:
stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania izageszc~ ..a.nia kruszywa jest wlasciwy,

• okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie IUZllym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warslwy po zageSZC7..cniU,

ustalenia licz,by przejsc spr.tl?tu zages:.r.czajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u7.yc takich materialów ora.r. sprzetu do rozkladunia i
7ageszczania, jakie beda St(lSowUJ\C d(l wykmumia podbudowy.

Powierzclmia odcinka próbnego powinna wynosic od 400 m2 do 800m2• a dlugosc nic powinna
byc mni~js2'.a niz 200m.

Odci.nek próbny powinien byc zlokalizowany w mi~iscu wskazanym przez Jnspektora Nadzoru.
Wykonawca mozt' przystapic do wykonania podhudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inspektora Nad1.oru.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a pr.t.cd ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to Je:;t obowiazany naprawic wszelkie uszkod:t.cnia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Kos"'t napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obciaza WykonawcQ robót.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót.

Ogólne zasady kontroli jakosci Robót podano w SST D-M,OO.QO,OO. "Wymagania ogólnell pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem du robót.

Przed przystapieniem do robt)t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeZIUlczonych do wykonania robót ipr.?edstawic wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji tych matenal6w,
6.3.Badllnia w "asie robót.

6.3.1. Czestotliwosc Of"az zakres badan ipomiarów.

Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. C~stQt1iwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy 7. tluc7..niakamiennego
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Czestotliwosc badan

Lp.

Wyszc2cg61nicnie badaJ'I Millimalne ilosci badan
Maks)'malna

nil. dziennej dl.ialce

powierzchnia

roboczej

podbudowy na jedno

•....•.....

'" -~':.badanie (mi)

1

Uziarnienie kruszyw

~1 •••

2

Zawartosc zanieczyszc4!cn obcych w krus7.ywie 2600

:3

Zawartosc ziarn nieforemnych w kruszYwie

4

Scieralnosc kru:szywa

5
Nasiakliwosc kruszywa

6000

6

Odpornosc kroszywa na dzialanie mrozu
iprzy ku:i:dej zmianie zródla

7

Zawartosc zanieczYs7,:czen on~anicmych pobierania materialów

6.3.2. Iladania wlasciwosci kruszywa.

Próbki nalez>, pobierac w sposób losowy z rozlozOJlej warstwy, przed jej 7..ageS:lCzeniem.

Wynil<i badan POwiW1Y byc na biezaco przekazywane fnspcktorowi Nadzoru.
Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene ws~ystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.3

powinny byc wykonane przez Wykonawce 'l. czestoLliwo~cia b'Warantujaca zachowanie jakosci robót i
zawsze w przypadku ~miallY zródla pobierania materialów oraz na polecenie inspektora NadzOf\L
Próbki do badan pelnych powimlY byc pobierane przez wykonawce w sposób losowy, w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania doty~ace nosnosci i cech geomctryanych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwosc oraz "mes pomiarów.
Czestotliwosc orl:\2 zakres pomiarów podano w k'lblicy 4.

Ttlblicu 4. Czestotliwosc oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8 INosnosc podbudowy

Minimalna czestotliwosc pomiarówI~~-~_~~~-=-;
10 raz'

W sposÓb ciagly planografem albo co 20 m lata na

kazdym p8llie ruchu
10 raz-----
lOr, _

co 100 ID w osi jezdni ina. iei kraw
CO 100m

Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
Przed odbiorem :

W 3 punktach~ lecz nie rzadziej nii raz na 2000 m2

Nie rzadziej niz raz na 3000 m2

Wyszc~ególnjenie badan ipomiarÓw

S~okosc podbudow -
Równosc podhana

3
4
5

6
7

Lp.
....
1

2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych iuksztaltowanie osi w planie nalezy wykonac w
punktach glównych luk6w pozjomych.

6.4.2. Szerokosc podbudowy.

Szerokosc podbudowy nic moze róiJlic sie od szerokosci projektowan~j o wiecej niz +1Oi-5 cm.
Na jezdniach bez krawemik.6w szerokosc podbudowy powinna byc wieks~.a od szerokosci

warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosc WSkULana. w dokumentacji projektowej.
6.4.3.Równosc podbudowy. '~----~"--------~'--
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PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO-Nierówno-sc"-i"podu-lu-·-z"-·ne-po--d-b-ud-o~ nalezy mierzyc 4·mctrowa lata lub planografem zgodnie z

norma BN-68/8931-04.
Nierównosci podbudowy nie powinny przekraczac 12 mm dla podbudowy zasadniczej i 15 tron

dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprl,eczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byc zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja 0\5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Róznice pomiedzy t<tednymi wysokoscioW}'lni podbudowy irzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + l cm, • 2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi na planie

Os podbudowy w planie nie moze byc prze~wlieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej nii S

cm.

6.4.7. Grubosc podbudowy.

Grubosc podbudowy nic moze róznic sie od grubosci projektowant;i o wiecej niz:
dla podbudowy z.asadniczej 2 cm,

6.4.8. Nomosc podbudowy.

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonac zgodnie z BN-64/8931 - 02.
Podbudowa zasadnicza. powinna spelniac wymagania dotyczace nósnosci. podane w tablicy 5.

Tablica. S. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modul odksztalcenia .mierzony
Kategoria ruchu uz ciu o srednic 30 cm MPa)

Pierwotny M~j Wtórny M~:
~_. -='-'~~~,

Ruch lekki
Ruch lekko sredni

100

100
140

170

Pierwotny modul odksztalccniu podbudowy pomocnicz~i mierzony plyta o srednicy 30 cm,
powinien byc wiekszy od 50 MPa.

Zagt;szczeuie podbudowy nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosw1ek wtórnego modulu
odksztalcenia M 11B do pierwotnego modulu odksztalcenia M l E jest nie wiekszy od 2,2.

MilE
-1-' <2,2
ME

6.5. Zasady pustepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy,

Wszystkie powierzchnie podbudowy, k.tóre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4., powinny byc naprawione. W!>zelkie naprawy idodatkowe badania i
pomiary zostana wykouane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szerokose podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm inic

zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszl poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie war~1wy na pelna gruboSC, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego poboczu), dolozenie materialu ipowt6rn~ zageszct.enie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubosc

Na. wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gnlbosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny byc naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowi.ednia glebokosc, zgodnie z decyzja Inspektora Nad:t.o~ uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrównane j ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona.
na wlasny koszt. Po wykonaniu robót nastapi ponowny pomiar iOCClli\ grubosci warstwy. Koszty

poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosc podbudowy

Jezeli nosnosc podbudowy hedzie mniejsza (ld wymaganej. to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia do zapewnienia wymaganej nosnosci , zapewnione przez Inspektora
Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy. gdy l'..anizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykon.ania robót przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne l.asady obmitU'u Robót podano w SST O.M.OO.OO.OO."Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowB.

Jednostka obmiarowa jest l m 2 podbudowy wykonanej z tlucznia kal11.iennego.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru RobÓt podano w SST D·M.OO.OO.OO."Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaie sie za wykonane zgodnie z Dok--umentacja Projektowa iSS'f jezeli wszystkie pomiary

wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA Pl.ATNOSCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.OO.OO.OO."Wymagl:wia

ogólne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa l m2 podbudowy z tlucznia obejmuje:
prace pomiarowe iroboty przyg-otowawcze,

przygotowanie podlota.
dostarczenie materialów na miejsce wbud.l..lwania ,
rozlozenie kruszywa,
zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiarów ibadan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie Robót.

10. Przepily zwiezalJ~.
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l. PN -13-06714- t 2 Kruszywu mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

2. PN-B-06714-1S Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic s.ldad.u ziarnowego.
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Ba.dania.Oznaczanie ksztahu ziarn.
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineraIne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
5. PN-B-06714~19 Kruszywa mincra1n.e. Badaniu. Omaczanie mrozoodpornosci metoda

bezposrednia·
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie z.awarLoScizanieczyszczen

organicznych.
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los

Angeles.
8. PN-J)-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych.
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa inawier'.Lchnia z tlucznia kamiennego
10. BN-64/8931~02 Th:ogisamochodowe .07.llac;zarue modulu odksztalcenia nawierzchni

podatnych ipodloza pnez obciazenie plyta.

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni pJanografem ilata.

10.2 Inne dokumenty.

Nie wystepuja.
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