D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru nasypów dla
zadania: „Remont ci gu pieszego przy drodze krajowej nr 10 w miejscowo ci Sk pe od km 368+318,50 do
km 368+919,20 strona prawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach krajowych.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmuj wykonanie nasypów
1.4. Okre lenia podstawowe
Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. materia y (grunty)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materia y do nasypów
Grunty i materia y dopuszczone do budowy nasypów powinny spe nia wymagania okre lone w PN-S-02205 :1998
[4].
Grunty i materia y do budowy nasypów podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno

gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].
Przydatne

Przeznaczenie
Na dolne warstwy
nasypów poni ej
strefy
przemarzania

Tre

Przydatne
z zastrze eniami
1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
1. Rozdrobnione grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i skaliste mi kkie
otoczaki
2. wiry i pospó ki,
równie gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, py y piaszczyste i
3. Piaski grubo, rednio i
drobnoziarniste, naturalne i py y
amane
4. Piaski próchniczne, z
wyj tkiem pylastych piasków
4. Piaski gliniaste z
próchnicznych

zastrze enia
gdy pory w gruncie
skalistym b
wype nione
gruntem lub materia em
drobnoziarnistym
gdy b
wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wód
gruntowych i
powierzchniowych
do nasypów nie wy szych
ni 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

domieszk frakcji
wirowo-kamienistej
(morenowe) o wska niku
ró noziarnisto ci U 15

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wL 35%

6. Gliny piaszczyste zwi e,
gliny zwi e i gliny pylaste
5.
le wielkopiecowe i
zwi e oraz inne grunty o
inne metalurgiczne ze
granicy p ynno ci wL od 35 do
starych zwa ów (powy ej 5 60%
lat)
7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto ci frakcji
6. upki przyw owe
owej ponad 2%
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawarto ci frakcji i owej
poni ej 2%

w miejscach suchych lub
przej ciowo zawilgoconych
do nasypów nie wy szych
ni 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami
gdy zwierciad o wody
gruntowej znajduje si na
boko ci wi kszej od
kapilarno ci biernej gruntu
pod a

8.
le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

o ograniczonej podatno ci na
rozpad - czne straty masy
do 5%

9. I upki przyw glowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostan wype nione
materia em drobnoziarnistym

10. Popio y lotne i mieszaniny
popio owo- lowe

gdy zalegaj w miejscach
suchych lub s izolowane od
wody

1. wiry i pospó ki gliniaste

Na górne warstwy
nasypów w strefie
przemarzania

1. wiry i pospó ki

2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo i rednio-

3. Py y piaszczyste i py y

ziarniste

4. Gliny o granicy p ynno ci
mniejszej ni 35%

3. I upki przyw glowe
przepalone zawieraj ce
5. Mieszaniny popio owomniej ni 15% ziarn mniejlowe z w gla kamiennego
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj cym pospó kom lub
wirom

W wykopach i
miejscach
zerowych do
boko ci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

pod warunkiem ulepszenia
tych gruntów spoiwami,
takimi jak: cement, wapno,
aktywne popio y itp.

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto ci frakcji
owej 2%
7.
le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy
do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wska niku no no ci
wno 10

Grunty w tpliwe i
wysadzinowe

gdy s ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popio ami itp.)

3. sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobór sprz tu zag szczaj cego
W tablicy 2 podano, dla ró nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego.
Sprz t do zag szczania powinien by zatwierdzony przez In yniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje urz dze
zag szczaj cych

niespoiste: piaski, wiry,
pospó ki
grubo
liczba przej
warstwy
n ***
[m]

spoiste: py y gliny, i y
grubo
warstwy
[m]

liczba przej
n ***

gruboziarniste i kamieniste
grubo
warstwy
[m]

liczba przej
n ***

Walce statyczne
0,1 do 0,2
4 do 8
0,1 do 0,2
4 do 8
0,2 do 0,3
4 do 8
adkie *
Walce statyczne
0,2 do 0,3
8 do 12
0,2 do 0,3
8 do 12
oko kowane *
Walce statyczne
0,2 do 0,5
6 do 8
0,2 do 0,4
6 do 10
ogumione *
Walce wibracyjne
0,4 do 0,7
4 do 8
0,2 do 0,4
3 do 4
0,3 do 0,6
3 do 5
adkie **
Walce wibracyjne
0,3 do 0,6
3 do 6
0,2 do 0,4
6 do 10
0,2 do 0,4
6 do 10
oko kowane **
Zag szczarki
0,3 do 0,5
4 do 8
0,2 do 0,5
4 do 8
wibracyjne **
Ubijaki
0,2 do 0,4
2 do4
0,1 do 0,3
3 do 5
0,2 do 0,4
3 do 4
szybkouderzaj ce
Ubijaki o masie od 1
4 do 10
do 10 Mg zrzucane z
3 do 6 uderze
3 do 6 uderze
2,0 do 8,0
uderze w
1,0 do 4,0
1,0 do 5,0
wysoko ci od 5 do 10
w punkt
w punkt
punkt
m
*) Walce statyczne s ma o przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nale y zag szcza warstwy grubo ci 15 cm, cie sze warstwy nale y zag szcza statycznie.
***) Warto ci orientacyjne, w ciwe nale y ustali na odcinku do wiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zag szczania górnych warstw pod a. Zalecane do codziennego wyg adzania (przywa owania) gruntów
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj si do gruntów nawodnionych.
3) Ma o przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne s walce rednie i ci kie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ci kie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospó ek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek w skich przekopów
4. transport
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu – korytowanie z zatoki autobusowej zlokalizowanej w odl. 30m
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu mo e rozpocz si dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatno ci
zalegaj cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pi mie przez In yniera. G boko na jak nale y oceni
przydatno gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by odspajane, chyba e wymaga tego dost p do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawc grunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami In yniera. Roboty te b
w czone do obmiaru
robót i op acone przez Zamawiaj cego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych by o konieczne i zosta o
potwierdzone przez In yniera.

Uwagi o
przydatno ci
maszyn

1)
2)
3)
4)
5)
6)
6)

Dno ukopu nale y wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo liwego sp ywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nale y odwodni przez wykonanie rowu odp ywowego.
Je eli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo e on narusza stateczno ci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zako czeniu jego eksploatacji powinny by tak ukszta towane, aby harmonizowa y z
otaczaj cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale y przeprowadzi rekultywacj wed ug odr bnej dokumentacji
projektowej.
5.3. Wykonanie nasypów
5.3.1. Przygotowanie pod

a w obr bie podstawy nasypu

Przed przyst pieniem do budowy nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy roboty przygotowawcze,
okre lone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wyci cie stopni w zboczu
Je eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi ksze ni 1:5 nale y, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si nasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynosz cym oko o 4% 1% i
szeroko ci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zag szczenie gruntu i no no

w pod

u nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych w strefie pod a
nasypu, do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je eli warto wska nika zag szczenia jest mniejsza ni okre lona w
tablicy 3, Wykonawca powinien dog ci pod e tak, aby powy sze wymaganie zosta o spe nione.
Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 3 nie mog by osi gni te przez bezpo rednie
zag szczanie pod a, to nale y podj
rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych
warto ci wska nika zag szczenia.
Tablica 3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla pod
Nasypy
o wysoko ci,
m

Minimalna warto
autostrad
i dróg
ekspresowych

a nasypów do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu
Is dla:
innych dróg

kategoria ruchu

kategoria ruchu

KR3-KR6

KR1-KR2

do 2

1,00

0,97

0,95

ponad 2

0,97

0,97

0,95

Dodatkowo mo na sprawdzi no no warstwy gruntu pod
odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w pod

a nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modu u

u nasypów

Je eli nasyp ma by budowany na powierzchni ska y lub na innej g adkiej powierzchni, to przed przyst pieniem do
budowy nasypu powinna ona by rozdrobniona lub spulchniona na g boko co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powi zania z podstaw nasypu.
5.3.2. Wybór gruntów i materia ów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materia ów do wykonania nasypów powinien by dokonany z uwzgl dnieniem zasad podanych w
pkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypów

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod nego, które okre lono w
dokumentacji projektowej, z uwzgl dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez In yniera.
W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzega nast puj cych zasad:
a)

Nasypy nale y wykonywa metod warstwow , z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by
wznoszone równomiernie na ca ej szeroko ci.

b)

Grubo warstwy w stanie lu nym powinna by odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju gruntu i sprz tu
ywanego do zag szczania. Przyst pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi dopiero po
stwierdzeniu przez In yniera prawid owego wykonania warstwy poprzedniej.

c)

Grunty o ró nych w ciwo ciach nale y wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo ci na ca ej
szeroko ci nasypu. Grunty spoiste nale y wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

d)

Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywa poziomo, a warstwy gruntu ma o przepuszczalnego (o
wspó czynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni oko o 4% 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
askim spadek powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Ukszta towanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwia lokalne gromadzenie si
wody.

e)

Je eli w okresie zimowym nast puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by ukszta towane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem cieku. Takie ukszta towanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni po lizgu w gruncie tworz cym nasyp.

f)

Górn warstw nasypu, o grubo ci co najmniej 0,5 m nale y wykona z gruntów niewysadzinowych, o wska niku
wodoprzepuszczalno ci K10 6 10 –5 m/s i wska niku ró noziarnisto ci U 5. Je eli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich w ciwo ciach, In ynier mo e wyrazi zgod na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacj cementem, wapnem lub popio ami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
no no ci i mrozoodporno ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj cej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

g)

Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo ci co
najmniej 0,5 m powy ej najwy szego poziomu wody, nale y wykona z gruntu przepuszczalnego.

h)

Przy wykonywaniu nasypów z popio ów lotnych, warstw pod popio ami, grubo ci 0,3 do 0,5 m, nale y wykona z
gruntu lub materia ów o du ej przepuszczalno ci. Górnej powierzchni warstwy popio u nale y nada spadki poprzeczne
4% 1% wed ug poz. d).

i)

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by bezzw ocznie wbudowany w nasyp. In ynier mo e dopu ci
czasowe sk adowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochy
a)

wyci cie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

b)

wykonanie rowu stokowego powy ej nasypu.

Przy pochy
murem oporowym.

ci od 1:5 do 1:2 nale y zabezpieczy nasyp przed zsuwaniem si przez:

ciach zbocza wi kszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno ci nasypu przez podparcie go

5.3.3.3. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniej cego nasypu nale y wykonywa w jego skarpie stopnie o szeroko ci do 1,0 m. Spadek
górnej powierzchni stopni powinien wynosi 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyci cie stopni obowi zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyleg ych cz ci nasypu, wykonanych z
gruntów o ró nych w ciwo ciach lub w ró nym czasie.
5.3.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno
wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni 10% jej warto ci.

gruntu przekracza warto

dopuszczaln , to znaczy jest

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uk ada nast pnej warstwy gruntu.
Osuszenie mo na przeprowadzi w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu
po zako czeniu robót ziemnych powinny by równe i mie spadki potrzebne do prawid owego odwodnienia, wed ug pktu
5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie nale y pozostawia nie zag szczonej warstwy do dnia nast pnego. Je eli warstwa
gruntu niezag szczonego uleg a przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy jej i zag ci w czasie
zaakceptowanym przez In yniera, to mo e on nakaza Wykonawcy usuni cie wadliwej warstwy.
5.3.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo liwe osi gni cie w nasypie
wymaganego wska nika zag szczenia gruntów.
Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntów zamarzni tych lub gruntów przemieszanych ze niegiem lub
lodem.
W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno by przerwane. Przed wznowieniem prac nale y
nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

usun

Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarz a, to nie nale y jej przed rozmarzni ciem zag szcza ani uk ada
na niej nast pnych warstw.
5.3.4. Zag szczenie gruntu
5.3.4.1. Ogólne zasady zag szczania gruntu
Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej roz eniu, powinna by zag szczona z zastosowaniem sprz tu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków.
Roz
5.3.4.2. Grubo

one warstwy gruntu nale y zag szcza od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi.
warstwy

Grubo warstwy zag szczonego gruntu oraz liczb przej maszyny zag szczaj cej zaleca si okre li
do wiadczalnie dla ka dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne warto ci, dotycz ce grubo ci warstw ró nych gruntów oraz liczby przejazdów ró nych maszyn do
zag szczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotno
Wilgotno

gruntu
gruntu w czasie zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej, z tolerancj :

a)

w gruntach niespoistych

b)

w gruntach ma o i rednio spoistych

2%
+0 %,

2%

c)

w mieszaninach popio owo-

lowych

+2 %,

4%

Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadza laboratoryjnie, z cz stotliwo ci okre lon w pktach 6.3.2 i
6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotycz ce zag szczania
W zale no ci od uziarnienia stosowanych materia ów, zag szczenie warstwy nale y okre la za pomoc
oznaczenia wska nika zag szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia.
Kontrol zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modu u odkszta cenia, okre lonych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], nale y stosowa tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo liwe
okre lenie wska nika zag szczenia Is, wed ug BN-77/8931-12 [9].
Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach, okre lony wed ug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na ca ej
szeroko ci korpusu spe nia wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia gruntu w nasypach

Strefa
nasypu

Minimalna warto Is dla:
innych dróg
Autostrad
kategoria
kategoria
i dróg
ruchu
ruchu
ekspresowych

Górna warstwa o grubo ci 20 cm
Ni ej le ce warstwy nasypu do g boko ci
od powierzchni robót ziemnych:

KR3-KR6

KR1-KR2

1,03

1,00

1,00

1,00

-

-

-

1,00

0,97

0,97

-

-

-

0,97

0,95

- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na g boko ci od powierzchni
robót ziemnych poni ej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)
Jako zast pcze kryterium oceny wymaganego zag szczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie wska nika
zag szczenia, przyjmuje si warto wska nika odkszta cenia I0 okre lonego zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4].
Wska nik odkszta cenia nie powinien by wi kszy ni :
a)

dla wirów, pospó ek i piasków

b)

2,2 przy wymaganej warto ci Is 1,0,

c)

2,5 przy wymaganej warto ci Is 1,0,

d)

dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (py ów, glin pylastych, glin zwi

e)

f)

ych, i ów – 2,0,

dla gruntów ró noziarnistych ( wirów gliniastych, pospó ek gliniastych, py ów piaszczystych, piasków
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi ych) – 3,0,
dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,

g)

dla gruntów antropogenicznych – na podstawie bada poligonowych.

Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce, to Wykonawca powinien
spulchni warstw , doprowadzi grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie zag ci . Je eli powtórne zag szczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia, Wykonawca powinien usun warstw i wbudowa nowy
materia , o ile In ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawid owego zag szczenia warstwy.
5.3.4.5. Próbne zag szczenie
Odcinek do wiadczalny dla próbnego zag szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym uk ada si grunt czterema pasmami o szeroko ci od 3,5 do 4,5 m
ka de. Poszczególne warstwy uk adanego gruntu powinny mie w ka dym pasie inn grubo z tym, e wszystkie musz
mie ci si w granicach w ciwych dla danego sprz tu zag szczaj cego. Wilgotno gruntu powinna by równa optymalnej
z tolerancj podan w pkcie 5.3.4.3. Grunt u ony na poletku wed ug podanej wy ej zasady powinien by nast pnie
zag szczony, a po ka dej serii przej maszyny nale y okre li wska niki zag szczenia, dopuszczaj c stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
Oznaczenie wska nika zag szczenia nale y wykona co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny
umo liwi ustalenie wska nika zag szczenia w dolnej cz ci warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników
zag szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si wyboru sprz tu i ustala si potrzebn liczb przej
oraz grubo warstwy rozk adanego gruntu.
5.4. Odk ady
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odk adów
Roboty omówione w tym punkcie dotycz post powania z gruntami lub innymi materia ami, które zosta y
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie b
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac
zwi zanych z tras drogow .
Grunty lub inne materia y powinny by przewiezione na odk ad, je eli:
a)

stanowi nadmiar obj to ci w stosunku do obj to ci gruntów przewidzianych do wbudowania,

b) s nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi zanych z budow trasy drogowej,
c)

ze wzgl du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materia ów
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mo e przyj , e zachodzi jeden z podanych wy ej przypadków tylko wówczas, gdy zosta o to
jednoznacznie okre lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez In yniera.
5.4.2. Lokalizacja odk adu
Je eli pozwalaj na to w ciwo ci materia ów przeznaczonych do przewiezienia na odk ad, materia y te powinny
by w razie mo liwo ci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania do ów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypów. Roboty te powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj projektow i odpowiednimi zasadami,
dotycz cymi wbudowania i zag szczania gruntów oraz wskazówkami In yniera.

przewie

Je eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj to ci w sposób okre lony powy ej, materia y te nale y
na odk ad.

Lokalizacja odk adu powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub przez In yniera. Je eli miejsce
odk adu zosta o wybrane przez Wykonawc , musi by ono zaakceptowane przez In yniera. Niezale nie od tego, Wykonawca
musi uzyska zgod w ciciela terenu.
Je eli odk ady s zlokalizowane wzd
a)

odcinka trasy przebiegaj cego w wykopie, to:

odk ady mo na wykona z obu stron wykopu, je eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odleg
podnó a skarpy odk adu od górnej kraw dzi wykopu powinna wynosi :
nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,

nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odk ad nale y wykona tylko od górnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c)

przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz cym ponad 20%, odk ad nale y zlokalizowa poni ej wykopu,

d) na odcinkach zagro onych przez zasypywanie drogi niegiem, odk ad nale y wykona od strony najcz ciej wiej cych
wiatrów, w odleg ci ponad 20 m od kraw dzi wykopu.
Je li odk ad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuni ty przez Wykonawc na jego koszt, wed ug wskaza In yniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj ce z ewentualnych uszkodze
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obci aj Wykonawc .

rodowiska naturalnego wskutek

5.4.3. Zasady wykonania odk adów
Wykonanie odk adów, a w szczególno ci ich wysoko , pochylenie, zag szczenie oraz odwodnienie powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Je eli nie okre lono inaczej, nale y przestrzega
ustale podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odk ad powinien by uformowany w pryzm o wysoko ci do 1,5
m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odk ady powinny by tak ukszta towane, aby harmonizowa y z otaczaj cym terenem. Powierzchnie odk adów
powinny by obsiane traw , obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na u ytki rolne lub le ne, zgodnie z
dokumentacj projektow .
Odspajanie materia u przewidzianego do przewiezienia na odk ad powinno by przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo liwiaj jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformu owanymi w tym
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez In yniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odk ad Wykonawca powinien upewni si , e spe nione s warunki okre lone w
pkcie 5.4.1. Je eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odk ad przez Wykonawc , zajdzie konieczno dowiezienia
gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynno ci w ca ci obci a Wykonawc .
6. kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nale y zwróci szczególn uwag na
sprawdzenie:
a)

zgodno ci rodzaju gruntu z okre lonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania kszta tu zboczy, zapewniaj cego ich stateczno ,
c)

odwodnienia,

d)

zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako czeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów
6.3.1. Rodzaje bada i pomiarów
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczególn uwag nale y zwróci na:
a)

badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów,

b) badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c)

badania zag szczenia nasypu,

d) pomiary kszta tu nasypu.
e)

odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów
Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by przeprowadzone na próbkach pobranych z ka dej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz cej z nowego ród a, jednak nie rzadziej ni jeden raz na
3000 m3. W ka dym badaniu nale y okre li nast puj ce w ciwo ci:
sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
zawarto

cz ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

wilgotno

naturaln , wg PN-B-04481:1988 [1],

wilgotno

optymaln i maksymaln g sto

obj to ciow szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

granic p ynno ci, wg PN-B-04481:1988 [1],
kapilarno

biern , wg PN-B-04493:1960 [3],

wska nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj na sprawdzeniu:
a)

prawid owo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych w

ciwo ciach w nasypie,

b)

odwodnienia ka dej warstwy,

c)

grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; badania nale y przeprowadzi nie rzadziej ni jeden raz na
500 m2 warstwy,

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych wed ug pktu 5.3.3.1 poz. d),
e)

przestrzegania ogranicze okre lonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycz cych wbudowania gruntów w okresie
deszczów i mrozów.

6.3.4. Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod

a nasypu

Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci wska nika
zag szczenia Is lub stosunku modu ów odkszta cenia z warto ciami okre lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bie cej
kontroli zag szczenia dopuszcza si aparaty izotopowe.
Oznaczenie wska nika zag szczenia Is powinno by przeprowadzone wed ug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modu ów odkszta cenia wed ug normy PN-S-02205:1998 [4].
Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa nie rzadziej ni :

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci Is,
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego i wtórnego modu u
odkszta cenia.
Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa do dokumentów laboratoryjnych.
Prawid owo zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pod a pod nasypem powinna by potwierdzona przez In yniera
wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5. Pomiary kszta tu nasypu
Pomiary kszta tu nasypu obejmuj kontrol :
prawid owo ci wykonania skarp,
szeroko ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami dotycz cymi
pochyle i dok adno ci wykonania skarp, okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej
specyfikacji.
Sprawdzenie szeroko ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko ci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko ci wynikaj
z wymiarów geometrycznych korpusu, okre lonych w dokumentacji
projektowej.
6.4. Sprawdzenie jako ci wykonania odk adu
Sprawdzenie wykonania odk adu polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w pktach 2 oraz
5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczególn uwag nale y zwróci na:
a)

prawid owo

usytuowania i kszta t geometryczny odk adu,

b)

odpowiednie wbudowanie gruntu,

c)

w

ciwe zagospodarowanie (rekultywacj ) odk adu.

7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m3 (metr sze cienny).
Obj to ukopu i dokopu b dzie ustalona w metrach sze ciennych jako ró nica ogólnej obj to ci nasypów i ogólnej
obj to ci wykopów, pomniejszonej o obj to gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzgl dnieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku obj to ci gruntu w stanie rodzimym do obj to ci w nasypie.
Obj to nasypów b dzie ustalona w metrach sze ciennych na podstawie oblicze z przekrojów poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni ciu warstw gruntów nieprzydatnych.
Obj to odk adu b dzie okre lona w metrach sze ciennych na podstawie obmiaru jako ró nica obj to ci
wykopów, powi kszonej o obj to ukopów i obj to ci nasypów, z uwzgl dnieniem spulchnienia gruntu i zastrze
sformu owanych w pkcie 5.4.

8. odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. podstawa p atno ci
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i za adunek na rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zag szczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacj dokopu i terenu przyleg ego do drogi,
odwodnienie terenu robót,
wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast pnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwi zane
Spis przepisów zwi zanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

