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mieszanka mineralno cementowo-
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onej osiami 
100kN [3]. 

jnych dla drogi o kategorii ruchu KR4. 
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-FT wg PN EN 12697-24. Analiza rezultatów
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wanych mieszanek mineralnych przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Przebieg projektowanej krzywej uziarnienia
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4. Rezultaty analiz

4.1.
Rezult d-

o

podbudowy MCE
Lp. Badany parametr j.m

1 % 9,7 1,2
2 % 2,0 2,9
3 kN 15,5 3,3
4 mm 1,7 3,0
5

ITSDRY

kPa 799,77 4,4

6
ITSWET

kPa 574,83 5,8

7 - 0,72 9,8

y

w

r-
e

DRY oraz 
ITSWET o

temperatury w aspekcie rodzaju zastosowanego spoiwa dokonano w oparciu o badanie 
-CY opisanej w normie 

badawczej PN EN 12697-24. Badania wykonano w temperaturach 2oC, 10oC oraz 20oC po 

przedstawiono na rysunku 2.



Inżynieria Komunikacyjna – Drogi – Charakterystyka zmęczeniowa recyklowanej ... 113

Dt
P
××
×

=
p

s
2

0 (1)

gdzie: P – t – D –

4. Rezultaty analiz

4.1.
Rezult d-

o

podbudowy MCE
Lp. Badany parametr j.m

1 % 9,7 1,2
2 % 2,0 2,9
3 kN 15,5 3,3
4 mm 1,7 3,0
5

ITSDRY

kPa 799,77 4,4

6
ITSWET

kPa 574,83 5,8

7 - 0,72 9,8

y

w

r-
e

DRY oraz 
ITSWET o

temperatury w aspekcie rodzaju zastosowanego spoiwa dokonano w oparciu o badanie 
-CY opisanej w normie 

badawczej PN EN 12697-24. Badania wykonano w temperaturach 2oC, 10oC oraz 20oC po 

przedstawiono na rysunku 2.

recyklowanej pod

oC.

po 2

estymacji uzyskanych wyników eksperymentalnych dla

zadanej temperatu
y z równania regresji (rys. 2). 

4.2.

rstwowa. Wyniki analizy 
o

przedstawiono w tabeli 2. 
Tabela 2. Wyniki analizy z metody mechanistycznej dla recyklowanej podbudowy

Lp. Warstwa
Pora roku Poziom 

napr
[kPa]

Poziom 

1 Warstwa podbudowy z mieszanki 
mineralno cementowo-emulsyjne MCE

lato 613 65,7
546 41,9

zima 519 31,7

o-

stosunkowo wysoka, 

a
12697-24 dla rekomendowanego poziomu 
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Characteristics of the fatigue life (IT-FT) of the recycled base 
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Abstract: The paper presents the results of the base coarse made in the cold deep 
recycling technology with the emulsion in aspect of its durability for a different tensile 
stress level. The recycled base design simulated a deep recycling process with materials 
from existing crushed bituminous pavement layers("in-situ" technology). While assessing 
the quality of the designed MCE mixture, the following physical and mechanical parameters 
were considered: void contents Vm, indirect tensile strength ITSDRY at 25oC, tensile strength 
ratio TSR, stiffness modulus Sm. Additionally, the evaluation of fatigue was done at three 
stress cases: 250 Pa, 400 Pa, 500 Pa. The impact of the vehicle axle load on the stress state 
in the base course was simulated. For the purpose of determining the pavement durability, 
one of the method of fatigue life test was used. The tests were done according to IT-FT, 
based on an indirect tensile test (ITT). This method was choosen because it exhibits good 
equivalence to the real road pavement behaviour.

Keywords: recycling, recycled base course, cement, stiffness modulus, fatigue IT-FT, 
indirect tensile test ITT


