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1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Istota specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych,
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i płatności
za roboty określonego rodzaju.
Specyfikacje techniczne są dokumentem:
• przetargowym, określającym zakres czynności i robót zawartych
w poszczególnej pozycji ślepego kosztorysu i umożliwiającym
prawidłowe ustalenie ceny jednostkowej tej pozycji przy opracowaniu
oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu;
• umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami
przetargowymi, do umowy podpisanej przez zamawiającego i
wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg);
• wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i
nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.
1.2 Podstawy formalno – prawne stosowania specyfikacji technicznych
•

Ustawa o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zmianami), stwierdzająca, że w odniesieniu do robót
budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót.

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania, kontroli i odbioru robót związanych z remontem - utrzymaniem dróg
leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko.
2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1 Określenia podstawowe
Użyte w S.T. wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
• Wewnętrzny dziennik budowy – dziennik, stanowiący dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zarządzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót;
• Kierownik robót budowlanych – osoba wyznaczona przez Wykonawcę,
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy;
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•
•
2.2

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba upoważniona w umowie na
roboty przez zamawiającego do nadzorowania, kontrolowania i odbioru
robót
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich
zgodność z dokumentacją projektową i S.T.
2.2.0 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów,
wewnętrzny dziennik budowy oraz dokumentacje projektową(jeżeli będzie
wymagana) oraz S.T.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
2.2.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.(jeżeli
będzie wymagana)
2.2.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i S.T.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który
dokona odpowiednich zamian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze
skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
dokumentacją projektową, przedmiarem robót i S.T.
Dane określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i S.T.
będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z
dokumentacją projektową, przedmiarem robót lub S.T. i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu dla potrzeb
gospodarki leśnej na terenie budowy w okresie trwania realizacji robót, aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo innych pojazdów
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
2.2.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie;
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie suchym bez wody stojącej;
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na środki
ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych przed pyłami lub
substancjami toksycznymi;
• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami
• możliwością powstania pożaru.
2.2.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
2.2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otocznia, nie będą
dopuszczone do użycia.
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały zakupione przez Wykonawcę będą miały aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
2.2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działanie,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
2.2.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony
fragment budowy
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.
2.2.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniające odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
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życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
2.2.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty
zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inspektora).
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę robót, to na
polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2.2.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót.
2.2.12 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i
uzgodnionym z inwestorem.
2.2.13 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w S.T.
2.2.14 Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót,
lub S.T. i w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
2.2.15 Wykonywanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami S.T. i projektu
organizacji robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
2.3 Kontrola jakości robót
2.3.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów ponosi Wykonawca.
2.3.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek
badania wymaganego w S.T., stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
2.3.3 Certyfikaty
Materiały zakupione przez Wykonawcę muszą posiadać:
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a) certyfikaty wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm;
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które
spełniają wymogi S.T.
2.4 Dokumenty budowy
Wewnętrzny dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy
i Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach;
• uwagi i polecenia Inspektora;
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót;
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robót;
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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2.5 Odbiór robót
2.5.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich S.T., roboty podlegają
następującym etapom:
a)
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b)
odbiorowi częściowemu;
c)
odbiorowi końcowemu;
d)
odbiorowi pogwarancyjnemu.
2.5.2

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje osoba wskazana przez Zamawiającego w ramach
nadzoru inwestycyjnego (Inspektor nadzoru).
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, S.S.T. i uprzednimi ustaleniami.

2.5.3

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje osoba wskazana przez
Zamawiającego.

2.5.4 Odbiór końcowy robót
2.5.4.1 Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności z zawartą
umową.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do wewnętrznego dziennika
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budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego na piśmie o tym
fakcie.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.5.4.2.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów(jeżeli będą wymagane), ocenie wizualnej oraz
zgodności robót z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i S.T.
2.5.4.2

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą
2. Receptury i ustalenie technologiczne, (jeżeli były wymagane);
3. Wewnętrzny dzienniki budowy i rejestry obmiarów (jeżeli były wymagane);
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodnie z S.T . (jeżeli były wymagane);
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu jeżeli jest wymagana;
7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - jeżeli jest wymagana.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy
komisja.
2.5.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.5.4 „Odbiór
końcowy robót”.
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3.ROBOTY ZIEMNE
3.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
liniowych robót ziemnych drogi tłuczniowej
3.2. Określenia podstawowe
3.2.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona
koroną drogi i skarpami rowów.
3.2.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i
rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
3.2.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
3.2.4. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do
3 m.
3.2.5. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
3.2.6. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
3.2.7. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1
do 3 m.
3.2.8. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
3.2.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan
zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).
3.2.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność
gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
d
U = 60
d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
3.3. Materiały (grunty)
3.3.1. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów.
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Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem Inwestora.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inwestora
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inwestora.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład
należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w
kontrakcie
3.4. SPRZĘT
3.4.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
− zrywarki, koparki, ładowarki, itp.),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki,
zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
taśmociągi itp.),
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.5. Transport
3.5.1. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Inżyniera.
3.6. Wykonanie robót
3.6.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do
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projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3
cm.
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych
załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż
10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość
nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
3.6.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien,
o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych
tak, aby zabezpieczyć grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu,
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
3.6.3. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów
powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i
nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa
robót ziemnych.
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3.7. Kontrola jakości robót
3.7.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
3.7.2. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli
zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacją projektową
jeżeli była wymagana.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
3.7.3. Sprawdzenie jakości wykonania robót
3.7.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego
3.7.5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu
ziemnego podaje tabela 3.
Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót
ziemnych
Lp Badana cecha
.
1 Pomiar szerokości
korpusu ziemnego
2

Pomiar szerokości
dna rowów

3

Pomiar rzędnych
powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia
skarp
Pomiar równości
powierzchni korpusu
Pomiar równości
skarp
Pomiar spadku
podłużnego
powierzchni korpusu
lub dna rowu
Badanie
zagęszczenia gruntu

4
5
6
7

8

Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości
3 m i poziomicą lub niwelatorem, w
odstępach co 200 m na
Prostych, w punktach głównych łuku, co
100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na
łukach o R < 100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

Pomiar niwelatorem rzędnych w
odstępach co 200 m oraz w punktach
wątpliwych
Wskaźnik zagęszczenia określać dla
każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej
niż raz na każde 500 m3 nasypu
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3.7.6. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
3.7.7. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.
3.7.8. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych
projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
3.7.9. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o
więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
3.7.10. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie
mogą przekraczać 3 cm.
3.7.11. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm
3.7.12. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony
przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic,
w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
3.7.13. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7]
powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
3.7.14. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające
wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane
przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać
wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i
ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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3.8. Obmiar robót
3.8.1. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót
ziemnych.
3.9. odbiór robót
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, ST i wymaganiami zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i
badania zostały wykonane z zachowaniem tolerancji.
3.10. przepisy związane
3.10.11. Normy
1. PN-B-02480
2. PN-B-04481
3. PN-B-04493
4. PN-S-02205
5. BN-64/893101
6. BN-64/893102

Grunty budowlane. Określenia. Symbole.
Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności
biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika
piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą

3. 11. WYKONYWANIE WYKOPÓW I NASYPÓW W GRUNTACH
3.11.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii.
3.11.2. Wykonanie robót
3.11.2.1. Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność
w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót
ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o
różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane
oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile
Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około
0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.
3.11.2.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika
zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robót ziemnych
Strefa
Korpusu

Górna warstwa o
grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do
50 cm od powierzchni
robót ziemnych

Minimalna wartość Is dla:
Autostrad
Innych dróg
I dróg
ruch ciężki
Ekspresowyc i bardzo
ciężki
h
1,03
1,00

Ruch
mniejszy
od ciężkiego
1,00

1,00

0,97

1,00

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji
nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą
być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
3.11.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość
warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza
niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót
ziemnych. Uszkodzenia spowodowane transportem po drogach leśnych
bocznych wykonawca na własny koszt doprowadzi do stanu pierwotnego.
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3.11.4 Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien,
o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych
tak, aby zabezpieczyć grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu,
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
3.11.5 Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów
powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i
nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa
robót ziemnych.
3.11.6. Kontrola jakości robót
3.11.6.1. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli
szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych
w tabl. 1.
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4.0. WYKONANIE KORYTA
4.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w remoncie drogi. Grunt
organiczny – humus uzyskany z poboczy oraz czyszczenia rowów należy
przewieść na plac składowy żużla wielkopiecowego, lub w inne miejsce
wskazane przez Zamawiającego natomiast pozostały grunt nadający się do
wbudowania zostanie zagospodarowany do budowy nasypów przy remoncie
w/w drogi.
4.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót na drogach leśnych.
4.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji
nawierzchni.
4.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST w p.2.1.
4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt. 2.2.
4.6. Materiały
Nie występują.
4.7. Sprzęt
4.7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt. 2.2.13.
4.7.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;
Inspektor nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z
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zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu podłoża.
4.8. Transport
4.8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt. 2.2.14
4.8.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST pkt. 2.2.14
4.9. Wykonanie robót
4.9.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 2.2.
4.9.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć wszystkie karpy
oraz części organiczne, a w miejscu powstania wykopu po karpach wypełnić
ziemią urodzajną odpowiednio zagęszczając.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za
zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu
nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
4.9.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu
powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o
małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami
określonymi w pkt 4.9.4.
4.9.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Strefa
korpusu

Górna warstwa o
grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do
50 cm od powierzchni
podłoża

Minimalna wartość Is dla:
Autostrad i
Innych dróg
dróg
ekspresowyc
Ruch
Ruch
h
ciężki
mniejszy
i bardzo
od ciężkiego
ciężki
1,03
1,00
1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
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Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
4.9.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być
utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
4.10. Kontrola jakości robót
4.10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 2.3.
4.10.2. Badania w czasie robót
4.10.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech
geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje
tabela2.
Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podłoża

1

Wyszczególnienie
Minimalna częstotliwość
badań
badań i pomiarów
i pomiarów
Szerokość koryta
10 razy na 1 km

2

Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość
poprzeczna

Lp.

4

10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
*)

5

Rzędne

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
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wysokościowe
6

Ukształtowanie osi
w planie *)

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

Zagęszczenie,
w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
wilgotność gruntu
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
podłoża
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w
planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych
7

4.10.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
4.10.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
4.10.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
4.10.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
4.10.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla
pozostałych dróg.
4.10.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg
BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w tabeli 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie
powinna być większa od 2,2.
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Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17.
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do + 10%.
4.10.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w punkcie 4.10.2 powinny być naprawione
przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
4.11. Obmiar robót
4.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
4.11.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.
4.12. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.5.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 4.10.2 dały wyniki pozytywne.
4.13. Przepisy związane
Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-0671417
3. BN-64/893102
4. BN-68/893104
5. BN-77/893112

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości
nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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5. PRZEPUSTY
5. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
przepustów pod remontowaną drogą
5.2. Określenia podstawowe
5.2.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy
konstrukcyjnej, służący do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych
pod nasypami dróg i zjazdów.
5.2.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z
rur typu „AROT” lub równoważnych.
5.2.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i
podtrzymująca nasyp zjazdu.
5.3. MATERIAŁY
5.3.1. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów są:
- rury PCV (PP), lub rury betonowe o średnicach i długościach wskazanych w
przedmiarze robót.
5.3.2. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M12
i spełniać wymagania PN-B-14501.
5.4. SPRZĘT
5.4.1. Sprzęt do wykonania przepustów
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
−koparek,
−sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.
5.5. WYKONANIE ROBÓT
5.5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w
zakresie:
−odwodnienia,
−czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na
którym będzie wykonywany przepust,
−wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
−innych robót podanych w dokumentacji projektowej i ST.
26

5.5.2. Wykop
Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych
powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu,
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu
można było przystąpić do wykonywania przepustu.
5.6. OBMIAR ROBÓT
5.6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu
5.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
5.7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w umowie.
5.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie
08
BN-68/6753- Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciw04
wilgotnościowych

6. WZMOCNIENIE SKARP I ROWÓW
6.1.1. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104.
6.1.2. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy
cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501.
6.2. SPRZĘT
6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt. 2.2.13.
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6.3. TRANSPORT
6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt. 2.2.14.
6.3.2. Transport materiałów
6.3.2.3. Transport brukowca
Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu.
6.4. WYKONANIE ROBÓT
6.4.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt. 2.2.
6.4.2. Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosuje się przy nachyleniu skarp wyższym od
1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni
przepływającej wody.
6.4.2.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205
6.4.2.2. Podkład
Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa łamanego o grubości
od 10 do 15 cm . Podkład z grubszego kruszywa należy układać „pod sznur”,
natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównywać przeciąganiem
łaty „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać.
Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa
można ułożyć warstwę zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości
od 3 do 5 cm .
6.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.6. OBMIAR ROBÓT
6.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez
brukowanie,
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6.7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Pkt. 2.5.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
6.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
6.8.1. Normy
1. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-14051 Krawężniki i obrzeża betonowe
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania
i ocena zgodności
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania
10. BN-88/6731 Cement. Transport i przechowywanie

7. ROWY
7.1. WSTĘP
7. 1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową i utrzymaniem
rowów drogi tłuczniowej.
7.1.2. Zakres stosowania ST
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę
stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach leśnych.
7.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i
skarp rowu.
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7 .1.4. Określenia podstawowe
7.1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i
odprowadza wodę.
7.1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.
7.1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.
7.1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.
7.1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 2.1.
7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 2.2.
7.2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.
7.3. SPRZĘT
7.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt. 2.2.13.
7.3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− koparek podsiębiernych,
− spycharek lemieszowych,
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
− urządzeń kontrolno-pomiarowych,
7.4. TRANSPORT
7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt. 2.2.14.
7.4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z
dowolnych środków transportowych.
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7.5. WYKONANIE ROBÓT
7.5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
7.5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez
wodę, ścięciu trawy i krzewów w obrębie rowu.
7.5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac budowlanych należy uzyskać podane poniżej wymiary
geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204:
- dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5
do 1:1,3, głębokość od ok 0,30 m do ok 1,20 m liczona jako różnica
poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 2%;
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z budowanych rowów i skarp
należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być
zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.
7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 2.3.
7.6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tabeli 1.
Tabela 1.
Lp.

Wyszczególnienie

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Spadek podłużny rowu

1 km na każde 5 km drogi

2

Szerokość i głębokość rowu

1 raz na 100 m

3

Powierzchnia skarp

1 raz na 100 m

7.6.2.1. Spadki podłużne rowu
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5% spadku.
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7.6.2.2. Szerokość i głębokość rowu
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 5 cm.
7.6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między
skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3cm.
7.7. OBMIAR ROBÓT
7.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
7.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.
7.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 7.6 dały wyniki pozytywne.
7.9. PRZEPISY ZWIĄZANE
7.9.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

8. NAWIERZCHNIA
8.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są
wymagania dotyczące wykonania remontu i odbioru nawierzchni z kruszywa
łamanego.
8.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego.
Nawierzchnię z kruszywa łamanego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami:
− bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym,
− na warstwie odcinającej - w przypadku podłoża nieprzepuszczalnego.
8.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z norma podstawowa
PN-S-06102, normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST
"Wymagania ogólne".
32

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne
rozdrobnienie skał litych, wg PNB-01100.
Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej
jednokrotnego przekruszenia skał i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji,
charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, wg
PN-B-01100.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności
optymalnej.
8.4. Materiały
8.4.1. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni są:
− kruszywo łamane,
− woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.
8.4.2. Wymagania dla materiałów
UZIARNIENIE KRUSZYWA
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 powinna leżeć
miedzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 1-2 (warstwa górna
nawierzchni) i 1-3 (dolna warstwa nawierzchni) podanymi na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na
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sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2.

8.5. sprzęt
8.5.1 Sprzęt do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− układarek i równiarek do rozścielania kruszywa,
− walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m,
ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co
najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
− przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą.
8.6. Wykonanie robót
8.6.1. Przygotowanie podłoża
Nawierzchnia tłuczniowa
zapewniającym nieprzenikanie

powinna
drobnych

być ułożona na
cząstek gruntu do

podłożu
warstwy
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nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być
ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a
spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej, powinien być spełniony
warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:
D
15

D

≤5

85

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej,
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
8.6.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po
zagęszczeniu mniejsza od 8 cm.
Kruszywo należy układać w warstwach o grubości max. 18 cm w celu
prawidłowego jego zagęszczenia. Powyżej tej grubości należy układać w
minimum dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej
grubości, przy użyciu np. rozściełacza. Grubość rozłożonej warstwy luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu
osiągnięto grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami
walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30
kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależności od
twardości tłucznia, można przyjmować według tabeli
Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się
tworzyć fale, a ziarno kruszywa o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła
walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją
poprzez stopniowe rozsypywanie piasku od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej
granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem
statycznym gładkim.
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje
się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia
powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę
należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną
wypełnione żużlem.
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo
wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej
się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.
Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady
po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami.
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Zamknięcia nawierzchni drogi oraz poboczy należy wykonać z pospółki
grubości 2 cm rozłożonej równomiernie i zawałowanej .
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18
kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad
podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była
ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami
wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez
samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z
czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie
ustawianie zastaw.
8.7. kontrola jakości robót
8.7.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych
badań Inspektorowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa
8.7.2. Badania w czasie robót
W czasie robót przy budowie nawierzchni należy kontrolować z
częstotliwością podaną poniżej, następujące właściwości:
- uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i
zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej
zmianie
8.7.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej
zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej
dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2
nawierzchni.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie
powinny przekraczać ± 10%.
8.8. obmiar robót
8.8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 lub m3 .

OPRACOWAŁ;
Łukasz Babij
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