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Vispārīgi 
Šīs specifikācijas paredzētas ar veltni blīvējama betona (RCC) seguma būvniecībai uz 
autoceļiem, laukumiem un citām satiksmes platībām Latvijas teritorijā. Specifikācijās ir 
iekļautas prasības un rekomendācijas RCC sastāva projektēšanai, ražošanai, iestrādei un 
kopšanai. Ceļa konstrukcijas projektēšana, kuras segumā paredzēts RCC, jāveic saskaņā ar 
PCA [Portlandcementa asociācijas] metodiku laukumu segumu aplēsei un AASHTO 
metodiku vai ACPA [Amerikas betona segumu asociācijas] metodiku ceļu projektēšanai, vai 
ar citām pasaulē vispārpieņemtām aprēķinu metodēm, iepriekš saskaņojot to ar klientu. 

Šīs specifikācijas nav pretrunā ar Latvijā plaši lietotām Ceļu specifikācijām (VAS Latvijas 
Valsts ceļi), kā arī nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
RCC (roller compacted concrete) ir specifisks hidrauliski saistīts maisījuma veids, kuru ražo 
tradicionālās betona rūpnīcās, taču atšķirībā no tradicionālā betona, RCC ir blīvāks, ar 
zemāku ūdens/cementa attiecību un lielāku smalkās daļas proporciju. Šo betonu iestrādā ar 
ceļu būves tehniku un blīvē ar vibroveltņiem. Svaigi maisīts RCC ir stingāks par tradicionālo 
betonu, tā konsistence ļauj noturēt vibroveltņu slodzi veltņošanas laikā. 

RCC ir industriāla izskata segums ar raupjāku virsmas faktūru nekā asfaltbetona segumiem 
un bez papildus virsmas apstrādes nav pielietojams ceļiem ar atļauto braukšanas ātrumu 
lielāku par 50 km/h. 

Būvprojektos darba veids ir definējams sekojoši – „RCC kārtas būvniecība .....cm biezumā”, 
darbu apjoms ir jānorāda kvadrātmetros. 

1. Definīcijas 

Šajās specifikācijās tiek lietotas definīcijas, kas ir iekļautas dokumentos: „Ceļu specifikācijas 
2014” (VAS Latvijas Valsts ceļi); LVS EN 13242 Minerālmateriāli nesaistītajiem un 
hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām; LVS EN 14227-1 
Hidrauliski saistītie maisījumi. Specifikācijas. 1. daļa: Ar cementu saistītie graudainie 
maisījumi; kā arī citos saistošos Eiropas standartos. Šajās specifikācijās definīcijas netiek 
dublētas. 
RCC (roller compacted concrete) – hidrauliski saistīta maisījuma veids, kas paredzēts ceļu 
segumu būvniecībai. Tā blīvēšana tiek veikta ar ceļa veltņiem.  

2. Darba apraksts 

Darba veids ietver sevī ieklājamās virsmas sagatavošanu, RCC projektēšanu, sagatavošanu, 
ražošanu, ieklāšanu, blīvēšanu, rukuma šuvju izveidi, kopšanu, kvalitātes mērījumus un 
darbu daudzumu uzmērīšanu. 

3. Materiāli 

3.1. RCC izejmateriāli 

RCC maisījumā lieto rupjos minerālmateriālus, smalkos minerālmateriālus, cementu 
un ūdeni. Papildus var lietot arī dažādas ķīmiskas piedevas, kas uzlabo RCC īpašības. 

Cementam jāatbilst „LVS EN 197-1 Cements. 1. daļa: Parastā cementa sastāvs, 
specifikācija un atbilstības kritēriji” prasībām, klases: 32,5N; 42,5N vai 52,5N. 

Piedevām jāatbilst „LVS EN 934-2 Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 2. 
daļa: Piedevas betonam. Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana”. 
Konkrētā būvprojektā var būt paredzētas papildprasības. 
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Ūdenim nedrīkst saturēt piemaisījumus, kas varētu ietekmēt maisījuma cietēšanu.  
Minerālajām pildvielām (minerālmateriāliem) vispārīgi ir jāatbilst „LVS EN 13242 

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu 
konstrukcijām” prasībām. Šajās specifikācijās ir precizēti parametri un to lielumi, kādiem ir 
jāatbilst minerālmateriāliem, kurus lieto RCC ražošanā. 

RCC ražošanā pielietojami sekojoši minerālmateriālu veidi: smalks, rupjš, un 
minerālais aizpildītājs. Visiem minerālmateriāliem jābūt dabiskas izcelsmes, tie nevar būt 
mākslīgi vai reciklēti.  

Smalkais materiāls jāiegūst no dabīgas smilts vai grants. Nav pieļaujams lietot 
dolomīta, kaļķakmens, grants vai tml. sadrupināšanas rezultātā iegūtu smako materiālu 
(izsijas). 

Lielākais nominālais daļiņu izmērs (D) nedrīkst pārsniegt 16mm. Mazākā izmēra (d) 
un lielākā izmēra (D) attiecība D/d≤4.  Granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst 3.1-1 
tabulas prasībām. 

 

Minerāl-
materiāls 

Izmērs 
(mm) 

Caur sietiem izgājusī masas procentuālā daļa 
Kategorija 

2D 1,4D(1) D(2) d d/2(1) 

Rupjš d≥1 un D>2 100 98 līdz 
100 

85 līdz 99 0 līdz 15 0 līdz 5 GC85/15 

Smalks D ≤ 5,6 un d=0 100 95 līdz 
100 

85 līdz 99 - - GF80 

PIEZĪME(1) Ja sieti, kas ir aprēķināti kā 1,4D un d/2 sieti, precīzi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 sērijas sietu 
numuriem, tad jālieto nākamais tuvākais sieta izmērs. 

PIEZĪME(2) Ja uz D izmēra sieta palikušais masas procentuālais daudzums ir < 1%, piegādātājam jādokumentē un jādeklarē 
raksturīgais granulometriskais sastāvs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, kā arī pamatkomplekta plus 1. Komplekta sieti, 
kas atrodas starp d un D. 

3.1-1 tabula Prasības granulometriskajam sastāvam 
 

Prasības rupjam minerālmateriālam ir atkarīgas no smago automobiļu intensitātes 
(AADTj,smagie) un kopējās satiksmes intensitātes (AADTj, pievestā). Jāpiemēro augstākās 
prasības, kas izriet no satiksmes intensitātes, AADTj,smagie vai AADTj, pievestā. 

Ja RCC kārta tiek ieklāta divos slāņos, tad apakšējā slānī var pielietot par vienu 
satiksmes intensitātes klasi zemākus rupjos izejmateriālus. 

 

Īpašība Testēšanas 
metode 

Atsauce 
uz 

LVS EN 
13242 

AADTj, pievestā 
 0-1500 1501-3500 >3500 

AADTj, smagie 
<500 501-1000 >1000  

Kategorija / prasība 
Plākšņainības indekss(1) LVS EN 933-3 4.4. p-ts FI20 / ≤ 20 
Formas indekss(1) LVS EN 933-4 4.4. p-ts SI20 / ≤ 20 
Losandželosas koeficients LVS EN 1097-2 5.2. p-ts LA35 / ≤ 35 LA30 / ≤ 30 LA25 / ≤ 25 LA25 / ≤ 25 

Nordiskā abrazīvā 
vērtība(2)  LVS EN 1097-9 

LVS EN 
13043 
4.2.6. p-ts 

AN30≤30 AN19 / ≤ 19 AN14 / ≤ 14 AN10 / ≤ 10 
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Īpašība Testēšanas 
metode 

Atsauce 
uz 

LVS EN 
13242 

AADTj, pievestā 
 0-1500 1501-3500 >3500 

AADTj, smagie 
<500 501-1000 >1000  

Kategorija / prasība 

Daļiņu blīvums un ūdens 
uzsūce(3) 

LVS EN 1097-6 
7.p. vai B 
pielik. 

5.4 un 5.5 
p-ts 

WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 
Wcm0,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Sasaldēšana un 
atkausēšana(4), 
procentuālais masas 
zudums 

LVS EN 1367-1 7.3.3. p-ts F2 / ≤ 2 F2 / ≤2 F2 / ≤ 2 F1 / ≤ 1 

Magnija sulfāta vērtība(4), 
procentuālais masas 
zudums 

LVS EN 1367-2 7.3.3. p-ts MS25 ≤25 MS25 ≤ 25 MS25 ≤ 25 MS18 ≤ 18 

Saistīšanos un cietēšanu 
ietekmējoši piemaisījumi 

LVS EN 1744-1 
15.,3.p. 6.5.1. p-ts Skatīt LVS EN 13242 p.6.5.1 

PIEZĪME(1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. 

PIEZĪME(2) Prasību piemēro tikai augšējai kārtai paredzētajiem minerālmateriāliem, ja RCC tiek būvēts no diviem slāņiem 
un, ja netiek pārklāta ar bituminēto kārtu. 

PIEZĪME(3) Ja ūdensuzsūce atbilst prasībām, salizturības pārbaude uzskatāma par atbilstošu un tālāku testēšanu var 
neveikt. Ja ūdens uzsūce ir lielāka, tad jānovērtē salizturība. 

PIEZĪME(4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, ieteicams 
novērtēt salumkusumizturību. 

3.1-2 tabula Prasības rupjam minerālmateriālam 
 

Smalku minerālmateriālu ražotājam ir jādeklarē raksturīgais granulometriskais 
sastāvs un jāievēro pielaides, kas norādītas 3.1-3 tabulā. 

 

Sieta izmērs 
mm 

Pielaides caur sietiem izgājušās masas daļai% 
0/5 0/4 0/2 0/1 

5,6 ±5    
4  ±5   
2 ±10  ±5  
1 ±10 ±20 ±20 ±5 

0,250 ±10 ±20 ±25 ±25 
0,125 ±3    
0,063 ±2 ±3 ±5 ±5 

3.1-3 tabula Pielaides granulometriskajam sastāvam 
 

Maksimālās smalknes saturs minerālmateriālā ir norādīts 3.1-4 tabulā. 

Materiāla veids 
Maksimālais smalknes saturs 

Daļiņas <0.063mm Kategorija 

Rupjš ≤4 f4 
Smalks ≤3 f3 
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3.1-4 tabula Maksimālais smalknes saturs 
 

 Ja smalknes saturs, kādā no izejmateriāliem >3%, tad jāpārbauda tā nekaitīgums – 
metilēnzilā vērtībai (LVS EN 933-9) jābūt <10 (MBF10). 

 Minerālajam aizpildītājam jāatbilst LVS EN 12620 p.4.3.6 prasībām. 
 

3.2. Prasības RCC maisījumam 

Pamatprasības RCC ražošanai un gatavam maisījumam noteiktas „LVS EN 14227-1 
Hidrauliski saistītie maisījumi. Specifikācijas. 1. Daļa: Ar cementu saistītie graudainie 
maisījumi”. Standarta B. pielikums „Ražošanas procesa kontrole” ir obligāts. Jāievēro arī šo 
specifikāciju papildprasības.  

RCC atbilstības kontroli var iedalīt trīs etapos: 

• Sastāva projektēšana un tipa testēšana; 
• Kontrole ražošanas procesa laikā, svaiga un sacietējuša maisījuma testēšana; 
• Gatava RCC seguma atbilstības kontrole, 

 

3.2.1. Sastāva projektēšana un tipa testēšana 

Šajā etapā laboratoriski tiek noteikts RCC maisījuma sastāvs un veikta tā tipa 
testēšana, t.i., ar testēšanas rezultātiem tiek apliecināts, ka projektētais sastāvs nodrošina 
visas izvirzītās prasības (3.2.1-1.tabula) 

Īpašība Testēšanas metode 
Atsauce 

uz 
LVS EN 
14227-1 

Prasība/klase 

Granulometriskais sastāvs LVS EN 933-1 6.1.5.p-ts. 4.tips1) 

Modificētā Proktora 
blīvums un ūdens saturs LVS EN 13286-1 6.2.p-ts. Jādeklarē 

Kubisku paraugu spiedes 
stiprība Rc 2) LVS EN 13286-41 7.2.p-ts. 30/40MPa C30/40 

Salizturība LVS EN 12390-9 p.5 
(plātnes metode) - <500g/m2 

1)piezīme Ražotāja deklarētajam granulometriskajam sastāvam, jāatrodas robežās, kādas 
norādītas 3.2.1-2 tabulā 

2) piezīme Paraugu sagatavošana jāveic saskaņā ar LVS EN 12390-2:2000 punktu 5.5. 

3.2.1-1 tabula Prasības RCC maisījumam 
 

RCC sastāvu projektē, lai iegūtie parametri atbilstu 3.2.1-1 tabulas prasībām, kā arī 
jāievēro nosacījumi attiecībā uz granulometrisko sastāvu un minimālo cementa daudzumu. 
Minimālais cementa daudzums 300kg/m3, maksimālā ūdens/cementa attiecība 0,45. 
Granulometriskajam sastāvam jāatbilst RCC 0/11 vai RCC 0/16 granulometriskajam 
sastāvam, tabula 3.2.1-2 un attēli, attiecīgi, 3.2.1-1 un attēls 3.2.1-2 
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Sieta 
izmērs 

mm 

RCC 0/11 RCC 0/16 

Caursijāto daļiņu daudzums (masas%) 

Min max min max 
31.5 100 100 100 100 
22.4 100 100 98 100 
16.0 98 100 85 99 
11.2 85 99 67 89 
8.0 68 90 56 80 
5.6 59 82 46 69 
4.0 52 74 38 59 
2.0 41 61 28 48 
1.0 30 50 19 39 
0.5 18 37 13 31 

0.250 5 26 5 23 
0.125 0 15 0 15 
0.063 0 10 0 10 

3.2.1-2 tabula Prasības RCC granulometriskajam sastāvam 
 

 
3.2.1-1 attēls RCC 0/11 granulometriskā sastāva grafiskais attēlojums 
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3.2.1-2 attēls RCC 0/16 granulometriskā sastāva grafiskais attēlojums 

 
Ieteicama ir sekojoša RCC sastāva projektēšanas metode: 

• Atlasa atbilstošus izejmateriālus, un nosaka minerālo pildvielu proporcijas tā, 
lai iegūtu nepieciešamo granulometrisko līkni.  
• Sagatavo vismaz trīs dažādus maisījumus ar vienādu granulometrisko sastāvu, 
bet atšķirīgu saistvielas saturu. Mazākais aprēķina cementa daudzums ir 340 kg/m3. 
Cementa daudzumu pieļaujams samazināt, ja tiek konstatēta atbilstoša salizturība, 
taču cementa daudzums jebkurā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 300 kg/m3. 
• Katram maisījumam nosaka Modificētā Proktora blīvumu un optimālo ūdens 
saturu saskaņā ar LVS EN 13286-2 „Nesaistītie un hidrauliski saistītie maisījumi. 2. 
daļa: Laboratorijas atsauces blīvuma un ūdens satura testēšanas metodes. Proktora 
sablīvēšana” 
• Testē maisījuma īpašības saskaņā ar p.3.2.2 
• Atkarībā no testēšanas rezultātiem, izvēlas to maisījumu, kuram ir zemāks 
cementa saturs, bet visas īpašības liecina par stabilu atbilstību. 

 

3.2.2. Prasības svaigi maisītam RCC maisījumam un kubiskiem paraugiem 

Svaigi maisītam RCC maisījumam,  nosaka un deklarē Modificētā Proktora blīvumu 
un optimālo mitrumu saskaņā 3.2.1-2 tabulas prasībām.  

Kubiskiem paraugiem nosaka spiedes stiprību un salizturību. Rezultātiem jāatbilst 
3.2.1-1 tabulas prasībām. Paraugi jāsagatavo un jācietina saskaņā r LVS EN 12390-2:2000 
punktu 5.5. 

 

3.3. Citi materiāli 

Izžūšanu kavējošs pārklājuma materiāls - emulsija. Materiālam jābūt rūpnieciski ražotam un 
pietiekoši šķidram, lai to varētu vienmērīgi izsmidzināt. Jālieto pārklājumi uz vaska vai 
ūdens – eļļas bāzes.. Bitumena emulsijas pārklājums lietojams, ja virs RCC paredzēts ieklāt 
bituminētās kārtas. 
Hermētiķis šuvju aizpildīšanai. Šuvju aizpildīšanai lietojama katjonu bitumena emulsija 
B50C3 atbilstoši LVS EN13808. Var lietot arī citu piemērotu hermētiķi, kas viegli 
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iestrādājams un ir atbilstošs konkrētajiem kalpošanas apstākļiem (transporta slodzei, 
klimatiskajiem faktoriem, ieklātajam segumam u.c.) 

4. Iekārtas 

Rūpnīca. Betona rūpnīca vai vairāku rūpnīcu kopums ar pietiekamu svaiga maisījuma 
saražošanas jauda, lai nodrošinātu nepārtrauktu ieklāšanas procesu. Vēlams lietot 
nepārtrauktas maisīšanas tipa rūpnīcu. Rūpnīcai jābūt aprīkotai vismaz ar sekojošo: 

• Vismaz divi minerālo pildvielu padeves bunkuri; 
• Ieteicams divasu tipa maisītājs; 
• Automatizēts izejmateriālu svēršanas un padeves mehānisms, ar pietiekošu 

precizitāti. 

Ieklājējs. RCC ieklāšanai jālieto asfalta ieklājējs, kurš aprīkots ar blīvēšanas siju un, vēlams, 
tamperi, kas spēj sablīvēt ieklāto slāni vismaz līdz 85% (ieklājot ≥20cm biezumā), un 90% 
(ieklājot <20cm biezumā) no projektētā Modificētā Proktora blīvuma visā ieklājamās joslas 
platumā un vienmērīgi visa slāņa biezumā.  

Ieklājējam jābūt aprīkotam ar automātiskām garenprofila un šķērsprofila nivelēšanas ierīcēm, 
un malas piespiedējiem (apmaļu kurpēm) visam ieklājamās kārtas biezumam. Apmaļu 
kurpes izmēram jābūt pielāgotam ieklājamās kārtas biezumam, izņemot gadījumos, kad abās 
pusēs klājēja blietei atrodas kāds elements, pret kuru klāt RCC, piemēram, kad RCC klāj 
laukumā, no kura izfrēzēta josla asfalta. 
Ieklājējam jābūt ar divām materiāla padošanas konveijera lentām, lai nodrošinātu vienmērīgu 
un pietiekamu materiāla plūsmu ieklājēja nepārtrauktai kustībai. 
Transportēšanas iekārtas. Jālieto kravas automobiļi, kuru gabarīti piemēroti RCC 
iekraušanai rūpnīcā un izkraušanai ieklājējā. Kravas kastēm jābūt aprīkotām ar pārsegu, lai 
novērstu materiāla izšūšanu līdz ieklāšanai. Kravas kaste nedrīkst būt gatavota no alumīnija. 

Veltņi. Vismaz viens 8-12t gludu tērauda valču vibroveltnis. Var tikt lietoti divi kombinētie 
vibroveltņi. Nepieciešamības gadījumā jālieto arī vieglāks 5-6t vibroveltnis un/vai 
pneimoriteņu veltnis. Ieteicams gludvalču veltni aprīkot ar sānu piespiedēju „šķīvīti”, joslas 
sānu šķautnes piespiešanai. 

Pretizžūšanas emulsijas izsmidzināšanas iekārta. Iekārtām jāspēj operatīvi un vienmērīgi 
izsmidzināt nepieciešamo emulsijas daudzumu (vidēji 0,4 l/m2, vai arī kā noteicis ražotājs). 
Izsmidzināšanas iekārtai jābūt aprīkotai ar motorizētu emulsijas izsmidzināšanas mehānismu. 
Izsmidzināšanai ieteicams lietot gudronatoru. 

Deformācijas šuvju zāģi. Manuāli vadāmi ripzāģi ar dimanta diskiem, ar regulējamu 
zāģēšanas dziļumu līdz 2/3 no ieklājamā slāņa biezuma darba žuvju griešanai un ne mazāk 
kā 1/4 slāņa biezuma rukuma šuvju veidošanai. Papildus jālieto arī īpaši izgatavota metāla 
sliede (no diviem kopā sametinātiem L-veida profiliem) taisnas šuves izzāģēšanai.  

Auksto šuvju zāģi (ieklāto joslu malu atzāģēšanai). Pašgājēja benzīna vai dīzeļa dzinēja zāģis 
betona un asfalta griešanai, ar minimālo griešanas dziļumu ieklātās RCC kārtas biezumā. 

5. Darba izpilde 

5.1. Vispārīgi 

RCC tehnoloģijas sekmīgai izpildei ir ļoti būtiski veikt darbus secīgi, nepieļaujot 
pārtraukumus starp darbu posmiem. Ražošanas vietai ir jābūt pēc iespējas tuvāk no 
būvobjekta, ražošanai un transportēšanai jānodrošina vienmērīga materiāla piegāde 



10 
 

būvniecības vietā. Kopšanai un šuvju veidošanai jānotiek noteiktā laikā pēc RCC 
saražošanas, ieklāšanas un noveltņošanas.  

Kopējais laiks no RCC samaisīšanas līdz veltņošanas beigām ir atkarīgs no apkārtējās vides 
temperatūras un tam nevajadzētu pārsniegt 35 grādstundas. Grādstundas tiek aprēķinātas 
summējot apkārtējas vides temperatūru grādos virs +3o C katrā laika periodā – stundā. 
Piemēram, ja gaisa temperatūra ir +20oC un RCC tiek iestrādāts 2 stundu laikā, tad 
grādstundas aprēķina sekojoši – (20-3)*2 = 34 grādstundas. Gadījumā ja tiek pielietots 
betona cietēšanas palēninātājs un tiek nodrošināta virsmas miglošana ar ūdeni, tad iestrādes 
laiku var palielināt līdz 80 grādstundām.  
Darbi jāveic, kad gaisa temperatūra ir virs +40C, vai arī ir +20C un tā paaugstinās. Nav 
pieļaujama ieklāšana uz sasalušas virsmas, kā arī, ja tuvāko 2 dienu laikā paredzams, ka 
temperatūra samazināsies zem 00C. Darbi jāplāno atbilstoši paredzamajiem laika apstākļiem 
tā, lai vismaz 3 stundas pēc seguma noveltņošanas nav paredzams lietus. 

5.2. Izmēģinājuma posms 

Ja RCC kārtas ieklājamā platība ir virs 10 000m2, tehnoloģijas atbilstības pārbaudei 
būvobjektā jāveic izmēģinājuma posma būvniecība. Izmēģinājuma posma būvniecības gaitā 
jāpārbauda sekojošu tehnoloģisko posmu un to parametru atbilstība: 

• Maisījuma proporciju atbilstība (sevišķi mitruma daudzums);  
• Ieklāšanas vienmērīgums, segregācijas novēršana, slāņa biezuma, šķērsslīpuma 

un līdzenuma nodrošināšana; 
• Ieklājēja spēja sablīvēt līdz noteiktam līmenim, kā arī spēja ieklāt nepieciešamo 

daudzumu. Ieklāšanas gaitā jānosaka optimālais ieklāšanas ātrums, vibroiekārtu 
darbība (amplitūda un frekvence); 

• Veltņošanas efektivitāte (vibrāciju lietošana, pārbraucienu skaits, pārbraucienu 
secība); 

• Šuvju izveidošanas tehnoloģija; 
• Pārklājuma patēriņš; 
• RCC paraugu sagatavošanas procedūra; 
• Pabeigta seguma virsmas tekstūra, viendabīgums, defektu esamība, līdzenums. 

Izmēģinājuma posmam jābūt vismaz 50m garam vienas joslas platumā un tā būvniecībā 
jālieto tās pašas iekārtas un materiāli, kas tiks lietoti galvenajā būvniecībā. Izmēģinājuma 
posms jāuzbūvē pirms galvenās būvniecības uzsākšanas. Uzņēmējam jāveic pārbaudes, lai 
apliecinātu atbilstību. Atbilstības pārbaudei tiek pakļauts visvairāk atbilstošā 10m gara 
sekcija no visa izmēģinājuma posma. 

Jāpārbauda materiāla sablīvējums uzreiz aiz ieklājēja un pēc veltņošanas pabeigšanas ar  
operatīvās sablīvējuma mērīšanas iekārtu, piemēram, elektronisku blīvuma mērītāju 
TransTech SDG200.  
Izmēģinājuma posma būvniecības laikā jānokalibrē pielietojamās operatīvās sablīvējuma 
mērīšanas iekārtas, piemēram, ar smilts aizvietošanas metodi. Jāsasniedz vismaz 85% 
sablīvējums aiz ieklājēja un vismaz 95% sablīvējums pēc veltņošanas. Novērtējot 
izmēģinājuma kārtas sablīvējumu, jāprecizē sablīvējuma kontroles metode. 

5.3. RCC ražošana 

RCC ražošanā vispārīgi jāievēro „LVS EN 14227-1 Hidrauliski saistītie maisījumi. 
Specifikācijas. 1.daļa: Ar cementu saistītie graudainie maisījumi” prasības. Ražošanas 
procesa kontroles nodrošināšanai jāievēro B Pielikums. RCC jāražo saskaņā ar iepriekš 
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projektētu, pārbaudītu un ar pasūtītāju saskaņotu maisījuma projektu. RCC seguma izbūves 
dienā būvobjektā nepieciešams pārbaudīt saražotā RCC faktisko mitrumu un veikt 
Modificētā Proktora testu, lai pārliecinātos, ka tiek iegūts projektētais  blīvums. Faktiskā 
mitruma novirze no projektētā nedrīkst pārsniegt +/-0,5%. 

Mitruma kontroli veic RCC ražotājs ražošanas vietā. Mitrumu nosaka paraugu žāvējot 
paaugstinātā temperatūrā. Pildvielu faktisko mitrumu nosaka katru dienu pirms ražošanas 
uzsākšanas. Atkarībā no faktiskā mitruma tiek aprēķināts pievienojamais ūdens daudzums, 
lai iegūtu receptē nepieciešamo. Tāpat nosaka RCC faktisko mitrumu pirmajai saražotajai 
maisījuma kravai. Papildus notiek vizuāla mitruma kontrole būvobjektā piegādātajam 
materiālam pirms ieklāšanas un pēc noveltņošanas vai izmantojot Modificētā Proktora testu, 
sablīvējot paraugu un novērtējot mitruma pietiekamību. 

5.4. Transportēšana 

RCC transportēšanai jālieto kravas automobiļi, kuru kravas kastes nav veidotas no alumīnija. 
Kravas kastēm jābūt tīrām. Ieteicams lietot piedevas, kas mazina materiāla pielipšanu pie 
kravas kastes sienām. Krava jāpiekrauj vismaz trīs piegājienos, lai būtu pēc iespējas mazāka 
segregācija. Katrā piegājienā jāiekrauj apmēram 1/3 no paredzētās kravas. Pie tam katra 
kravas daļa jāiekrauj pēc automobiļa pārbraukšanas apmēram 1-2m. Pēc iekraušanas kravas 
kaste jāpārsedz ar pārklāju, lai novērstu mitruma izmaiņas. RCC ir jāizkrauj klājējā 22 
grādstundu laikā no tā samaisīšanas rūpnīcā, ja betona sastāvā netiek paredzētas īpašas 
cietēšanu aizkavējošas piedevas. 
Pēc katras kravas izkraušanas, kravas kaste ir jāiztīra un jānoņem piekaltušais materiāls, ja 
tāds ir izveidojies pie kravas kastes sienām. Izņēmuma gadījumā var lietot mazgāšanu ar 
ūdeni, taču pēc tam ūdens no kravas kastes ir pilnībā jāizlej. 

5.5. Ieklāšana 

Pirms ieklāšanas pamatnes virsmai jābūt līdzenai un sagatavotai atbilstoši VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” Tehniskās komisijas 11.06.2015. apstiprinātajām „Ceļu specifikācijas 2015” 5.2-
29 tabulas prasībām ar papildprasībām attiecībā uz augstuma atzīmēm (+/-1,5 cm no 
projektētajām atzīmēm) un attiecībā uz šķērsslīpumu (+/-0.5%);. Uz tās nedrīkst atrasties 
organiski maisījumi, māla gabali vai citi materiāli, kas varētu reaģēt ar betonu vai mehāniski 
bojāt betona segumu. Virsmai jābūt nedaudz mitrai, taču uz tās nedrīkst atrasties brīvs ūdens.  
Ceļa pamatam jānodrošina ūdens novade no virsmas. Pamatam zem RCC jābūt vismaz 0,3m 
platākam uz katru pusi. Izņēmums ir pieļaujams, ja RCC tiek ieklāts pret betona apmali vai 
citu blakus esošu joslu.   

Ieklāšanas uzsākšanu veic no darba šuves vai svaigi sabērta un izlīdzināta betona, līdzīgi, kā 
asfaltbetona ieklāšanas uzsākšanai. Darba šuvi veido pilnā dziļumā, vertikāli nozāģējot 
ieklātās joslas beigas perpendikulāri ieklāšanas virzienam. Zāģēšanas vietu labi var noteikt, 
uzliekot 3m latu uz ieklātās joslas un fiksējot vietu, kur segums ar veltņiem ir nospiests uz 
leju. Darba šuve ir jānotīra. 
Ieklāšanu var veikt vienā kārtā pilnā projektējamās kārtas biezumā (ja projektētais biezums 
≤20cm), vai arī divās kārtās (ja projektētais biezums ≥15cm), otro kārtu ieklājot uzreiz pēc 
pirmās kārtas noveltņošanas, t.i. apakšējā noveltņotā kārtā jāpārklāj 22 grādstundu laikā. 
Ieklājot divās kārtās, ieteicams lietot divus ieklājējus, viens apakšējai kārtai, otrs – augšējai 
kārtai. Ieteicams arī palielināt veltņu skaitu. 

Ieklāšana jāveic ar asfalta ieklājēju. Lai mazinātu segregācijas risku -  ieklāšanas laikā 
bunkuru nav ieteicams iztukšot, gliemežpārvadiem visu laiku jābūt pārklātiem ar materiālu, 
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attālums starp gliemežpārvadu un ieklāšanas sijas sānu nedrīkst pārsniegt 30cm, izņēmums ir 
vietās, kur brauktuvei ir mainīgs platums. Ieklājot pirmo joslu, klājējam abās malās jābūt 
apmaļu kurpēm. Ieklājot blakus esošo joslu, apmaļu kurpe jālieto tikai ārējā malā. 
RCC jāieklāj tā, lai pēc veltņošanas tiktu nodrošināts nepieciešamais biezums, 
garenlīdzenums, šķērslīdzenums, augstumu atzīmes, virsmas tekstūras vienmērīgums. 
Ieklāšanas laikā jāizmanto pietiekošas precizitātes automātiskās līmeņošanas ierīces. 
Ieklāšanas ātrumam jābūt tādam, lai izvairītos no apstāšanās. Darbus jāorganizē tā, lai 
ieklājējs saglabātu kustību vismaz 1m/min arī iztukšotam kravas automobilim aizbraucot un 
jaunam piebraucot, un iekraujot kravu klājēja bunkurā. Pēc ieklājēja RCC blīvumam ir jābūt 
vismaz 85% no paredzētā, t.i. Modificēta Proktora blīvuma, ko nosaka saskaņā ar LVS EN 
13286-2 vai ar elektronisku blīvuma mērītāju, piemēram, TransTech SDG200. Jāņem vērā, 
ka RCC pēc veltņošana sablīvēsies vidēji 10-15% no biezuma, tāpēc nepieciešams ieklāt 
attiecīgi nedaudz biezāku RCC kārtu pirms veltņošanas. 
Garenšuves veidošanas tehnoloģija iepriekš ir jāplāno. Izšķir divu veidu šuves – „svaigā” un 
„aukstā”. Garākus divjoslu posmus ieteicams ieklāt ar diviem ieklājējiem, veidojot „svaigo” 
šuvi. Attālumam starp ieklājējiem jābūt pēc iespējas mazākam. Svaigā šuve nedrīkst būt 
apžuvusi, nepieciešamības gadījumā tā jāmitrina. Maksimālais laiks, starp pirmās un otrās 
joslas ieklāšanu ir 22 grādstundas. Veidojot „svaigo” šuvi, pirmajai joslai atstāj 30-45cm 
platu nenoblīvētu malu, šuves pusē. Šo malu noblīvē kopā ar otro joslu.  
Izbūvējot laukumus un citas lielu platību teritorijas, lai nodrošinātu „svaigo” šuvi starp secīgi 
ieklātām joslām, plānojot klāšanas joslu platumu un gājienu garumu, ir jāņem vērā betona 
ražotnes jauda stundā (m3/h) un valčbetona biezums. Ražotnes jaudai jābūt pietiekamai, lai 
22 grādstundu laikā tiktu ieklāts viens ieklājēja gājiens. Piemēram, ja darbi tiek veikti pie 
temperatūras +25oC, ražotnes jauda ir 30m3/h un ieklājamā RCC seguma biezums ir 15cm, 
tad 1 stundas laikā ir (25-3)*1=22 grādstundas un tiek saražots 30m3 betona. Attiecīgi ir 
iespējams ieklāt, piemēram, 3m platu joslu maksimums 65m garumā (3*65*0,15=29,15m3) 
vai arī 5m platu joslu 40m garumā (5*40*0,15=30m3). Iklājēja gājiena garumu nosaka 
sekojoši: 

1) Nosaka ražotnes jaudu 22 grādstundu laikā  pēc sekojošas sakritības: 
 
V22=22/(T-3)*V  

kur: 

V22 – ražotnes jauda m3/22 grādstundu laikā; 
T – gaisa temperatūra oC; 

V – ražotnes jauda m3/h . 
 

2) Nosaka ieklājēja gājiena garumu: 
 

Liekl = V22/(B*H) 
kur: 

Liekl – ieklājēja gājiena garums m; 
B – ieklājamās joslas platums m; 

H – ieklājamā RCC seguma biezums m. 
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Ja nav iespējams veidot „svaigo” garenšuvi, tad ir jāsagatavo „aukstā” šuve. Ieklātās un 
noblīvētās joslas mala šuves pusē  ir vertikāli jānozāģē pilnā kārtas biezumā un jāaizvāc. 
Nozāģējamās malas platums aptuveni ir 15-30cm, lai viss atzāģētais RCC segums būtu ar 
vismaz 95% Modificētā Proktora blīvumu. Šuves zāģēšanu var veikt tad, kad tās izveidošana 
nebojā paliekošā seguma daļu – ne ātrāk kā pēc 12 stundām. Šuves izveidei var lietot arī 
citus piemērotus mehānismus. Šuve ir jānotīra no putekļiem, lietojot slotas vai saspiestu 
gaisu. 

5.6. Veltņošana 

Ieklātajā segumā tūlīt pēc sablīvēšanas ar zāģi iezāģē rukuma šuves un aizpilda ar bitumena 
emulsiju. Ieklātais segums jāveltņo, lai iegūtu vismaz 95% sablīvējumu. Ieteicams izmantot 
gludvalču veltni. Ja veltņošanas laikā ir palikuši veltņa iespiedumi vai objekta specifikas dēļ 
atsevišķus posmus nav pilnībā izdevies noblīvēt, tos var izlīdzināt lietojot 5-6t smagu veltni. 
Veltņošanu ieteicams veikt uzreiz pēc ieklāšanas, bet, ja materiāls pēc vizuāla novērtējuma ir 
pārlieku mitrs, ne vēlāk kā 11 grādstundas pēc ieklāšanas un/vai 35 grādstundas pēc 
materiāla samaisīšanas, ja netiek lietotas īpašas piedevas betona cietēšanas aizkavēšanai. 
Jebkurā gadījumā veltņošana jāveic ne vēlāk kā 80 grādstundas pēc materiāla samaisīšanas.  
Ja RCC ir nedaudz mitrāks kā nepieciešams, tad  pārbraucot ar valču veltni uz virsmas 
izspiedīsies pārlieku liels mitruma daudzums un cementa pasta. Veltņošanas laikā virsmai 
jābūt mitrai. Ja veltņošanas laikā virsma sāk žūt, var  papildus mitrināt segumu, izsmidzinot 
ūdeni, taču vēlams organizēt darbus tā, lai no tā izvairītos.  
Nedrīkst pārveltņot segumu, jo tas var sadrupināt un/vai mazināt pildvielu savstarpēju saķeri.  

5.7. Rukuma šuvju veidošana 

Šuves tiek veidotas, lai novērstu nekontrolētu RCC seguma plaisāšanu rukuma dēļ. Šuves 
jāveido perpendikulāri brauktuvei kā norādīts projektā. Šuves jāiezāģē ar zāģi vismaz 1/4, 
taču ne vairāk kā 1/3 dziļumā no projektētās segas biezuma. 

Šuves veido uzreiz aiz ieklājēja. Ieteicams izmantot iepriekš sagatavotu metāla „sliedi” 
taisnu šuvju zāģēšanai. Pēc šuves iezāģēšanas tā ir jāaizpilda ar bitumena emulsiju. Ieteicams 
sagatavot īpašu instrumentu šuves aizpildīšanai tā, lai emulsija neiztek pāri malām, 
piemēram, lejkannu ar saplacinātu metāla uzgali vai plastmasas pudeli ar caurumu korķī.  

Pēc šuves aizpildīšanas nekavējoties jāveic veltņošana ar gludvalču veltni. Ņemot vērā, ka 
veltņošanas laikā šuvi aizspiedīs ciet, nedrīkst ieliet par daudz emulsijas, jo tā izspiedīsies un 
lips pie veltņa. Ieteicams arī šuves iezāģēt tikai līdz 5-10cm attāluma no ieklājamās joslas 
malas, lai emulsija neiztek uz sāniem. Šuvju izveidošana nedrīkst kavēt galīgo noveltņošanu 
noteiktajā laikā.  

5.8. Kopšana 

Ieklāšanas un blīvēšanas laikā RCC seguma virsma nedrīkst izžūt. Nepieciešamības 
gadījumā segums ir jāmitrina ar izsmidzināmu ūdens strūklu taču no tā ir ieteicams 
izvairīties optimāli organizējot ieklāšanas un veltņošanas darbus. Mitrināšanas 
nepieciešamība ieklāšanas un veltņošanas laikā ir atkarīga no iestrādes ilguma un 
klimatiskiem apstākļiem.  

Lai nodrošinātu vienmērīgu ieklātā RCC cietēšanas procesu, pēc noveltņošanas ir jānovērš 
priekšlaicīga mitruma iztvaikošana no RCC Jālieto speciāla emulsija uz vaska bāzes, kas 
jāizsmidzina vienmērīgi pa visu segumu tā, lai nepaliktu nepārklāti laukumiņi un tiktu 
novērsta ūdens iztvaikošana. Ceļa sagumam pēc emulsijas izsmidzināšanas jābūt pilnīgi 
baltam (vai citā, emulsijas krāsā).  
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RCC seguma ekspluatācija ir atkarīga no vairākiem faktoriem, to skaitā un ne tikai: 

• RCC stiprības pieaugums sākuma cietēšanas periodā; 
• Paredzamās slodzes ekspluatācijas sākumā; 
• Apkārtējās vides temperatūra. 

Vieglo automobiļu satiksmi pieļaujams atklāt 6 stundas pēc blīvēšanas beigām. Vieglo 
automobiļu satiksmi var atklāt ātrāk, ja virs RCC tiks ieklāta bituminētā kārta. 

Smago transportlīdzekļu satiksme ir atklājama pēc 4 diennaktīm. Satiksmi var atklāt ātrāk, ja 
RCC ir sasniedzis 20 MPa spiedes stiprību.  

5.9. Kvalitātes novērtējums 

Svaigi maisītam un sacietējušam RCC ir jāatbilst 3.2.1-1 tabulā noteiktajām prasībām. Darba 
laikā jādokumentē katras RCC maisījuma kravas saražošanas un veltņošanas beigu laiks. 
Pabeigtam segumam ir jāatbilst 5.9-1.tabulas prasībām: 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 
Seguma virsma Izdrupuma dziļums:  

seguma virsmā ≤ D;   
joslu salaiduma vietās un darba 
šuvēs  ≤2D.  
Izdrupuma laukums  ne vairāk kā 
100cm2 izmērā. 

Vizuāli un (ja nepieciešams) 
veicot defektu uzmērīšanu 

Visā platībā 

Virsmas 
augstuma 
atzīmes 

± 2,5 cm no paredzētā LBN 305-1 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā ik pēc 
50m uz ceļa ass un malās 

Šķērsslīpums ± 0,5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrā ik 
pēc 50 m 

Platums -5/+10 cm no paredzētā uz katru pusi 
no ceļa ass 

Ar mērlentu 

Līdzenums ≤20mm visā ceļa posmā, izņemot 
atsevišķus elementus – darba šuves, 
pieslēgumi u.tml. Šādās vietās 
pieļaujams ≤30mm 

Ar 3m latu un ķīli Visā būvobjektā katrā 
joslā ik pēc 100 m, un 
jebkurā vietā, kur 
iespējama neatbilstība. 

Kārtas biezums -15/+215 mm no paredzētā Izurbjot ar urbi Visā būvobjektā ik pēc 
500m katrā joslā 

Novietojums 
plānā 

± 10 cm no paredzētā LBN 305-1 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Sablīvējums 
pabeigtam 
segumam 1)  

≥ 95 % no Modificētā Proktora 
blīvuma 

LVS EN 13286-1 
LVS EN 13286-2 
Ar elektrisko blīvuma 
mērītāju, ko parasti lieto 
grunts sablīvējuma 
uzmērīšanai, piemēram, ar 
Transtech SDG200, vienu 
reizi kalibrējot ierīci objektā 
ar smilts konusa testu. 

Visā būvobjektā katrā 
joslā ik pēc 100 m 

Spiedes 
stiprība2) 

Atbilstoši maisījuma markai C30/40  LVS EN 12390-3:2001 8 objektā izurbtiem 
paraugiem (4 pēc 7 dienām 
un 4 pēc 28 dienām) 

1)piezīme Nosaka urbumiem salīdzinot faktisko blīvumu ar Modificētā Proktora blīvumu, 
kas noteikts ieklāšanas brīdī svaigam maisījumam. Pārbaudi veic pasūtītājs 
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2)piezīme Nosaka urbumiem pēc 7 un 28 dienu cietēšanas no ieklāšanas brīža. Pārbaudi veic 
pasūtītājs gadījumos, ja ir aizdomas par neatbilstību. 

5.9-1. tabula Prasības pabeigtam RCC segumam 
 

6. Darba daudzuma uzmērīšana 

Paveiktā darba apjomu nosaka kvadrātmetros uzmērot seguma virsmas laukumu. Ja seguma 
platums atbilst projektētajam noteikto pielaižu robežās, tad projektētais platums tiek 
pieņemts kā aprēķina platums brauktuvei. 
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Atsauces: 
1. GUIDE FOR ROLLER-COMPACTED CONCRETE PAVEMENTS (National 

concrete technology center; ASV; 2010) 
2. Design and Construction of Roller Compacted Concrete Pavements in Quebec 

(ACRGTQ; Kanāda; 2005) 
3. Britpave guide roller compacted concrete pavements (Britpave; Lielbritānija; 2013) 
4. Betona segumu projektēšana Latvijā (Cemex; Latvija; 2014) 
5. LVS EN 206 Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība 
6. U.c LVS EN kuros noteiktas testēšanas metodes 
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