Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

D.02.03.01

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW
1. WST P
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru nasypów w ramach przebudowy mostu przez rz. Czarna Ha cza w m.
Podwysokie Jeleniewskie w ci gu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie - Malesowizna
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1 , zgodnie z Specyfikacj D-M-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”.
1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej okre laj szczegółowe wymagania
dla robót ziemnych i obejmuj wykonanie nasypów.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w Specyfikacji Technicznej s zgodne z odpowiednimi normami i
okre leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”
pkt. 1.4.
1.4.1

Wysoko nasypu – ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu

1.4.2. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko

jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Podło e budowli ziemnej (nasypu) – strefa gruntu rodzimego poni ej spodu budowli,
w której wła ciwo ci gruntu maj wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacj
budowli.
1.4.4. Skarpa – zewn trzna boczna powierzchnia nasypu o kształcie i nachyleniu
dostosowanym do wła ciwo ci gruntu i lokalnych uwarunkowa .
1.4.5. Wska nik zag szczenia gruntu – wielko charakteryzuj ca grunt, okre lona wg wzoru:
Is = ρd / ρds.
w którym:
ρd - g sto obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),
ρds. - maksymalna g sto obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej,
okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [6], słu ca do oceny
zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm BN-77/8931-12 [15]
(Mg/m3).
1.4.6. Wska nik ró noziarnisto ci – wielko
niespoistych, okre lona wg wzoru:

charakteryzuj ca zag szczalno

gruntów

U = d60 / d10

w którym:
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
„Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2.
2.2. Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały do budowy nasypów powinny spełnia wymagania okre lone w PN-S02205 :1998 [1].
Grunty i materiały do budowy podaje tablica 1.W wymienionej tablicy okre lono przeci tne
warto ci g sto ci obj to ciowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz
współczynników spulchnienia.
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Tabela 1. Przydatno gruntów i innych materiałów do wykonywania budowli ziemnych wg
PN-S-02205 [1].
Przeznaczenie
1

Przydatne
2
1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. wiry i pospółki , równie
gliniaste
3. Piaski grubo, rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
łamane

Na dolne
warstwy
nasypów
poni ej strefy
przemarzania

4. Piaski gliniaste z
domieszk frakcji wirowokamienistej (morenowe) o
wska niku ró noziarnisto ci
U≥15
5. u le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwałów (powy ej 5 lat)
6. Łupki przyw glowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawarto ci frakcji iłowej
poni ej 2%

1. wiry i pospółki
2. Piaski grubo i
rednioziarniste
Na górne
warstwy
nasypów w
strefie
przemarzania

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gł boko ci
przemarzania

3. Iłołupki przyw glowe
przepalone zawieraj ce mniej
ni 15% ziarn mniejszych od
0,075 m m
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj cym
pospółkom lub wirom
Grunty niewysadzinowe

Przydatne z zastrze eniami
3
1. Rozdrobnione grunty
skaliste mi kkie
2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyły piaszczyste i
pyły
4. Piaski próchniczne, z
wyj tkiem pylastych piasków
próchnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wL<35%

6. Gliny piaszczyste zwi złe,
gliny zwi złe i gliny
pylastezwi złe oraz inne
grunty o wL od 35% do 60%
7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto ci frakcji
iłowej ponad 2%
8. u le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)
9. Iłołupki przyw glone
nieprzepalone
10. Popioły lotne i
mieszaniny popiołowo u lowe
1. wiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o wL<35%
5. Mieszaniny popiołowo –
u lowe z w gla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto ci frakcji
iłowej >2%
7. u le wielkopiecowe i inne
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
Grunty w tpliwe i
wysadzinowe
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Tre

zastrze enia

4
- gdy pory w gruncie skalistym
b d wypełnione gruntem lub
materiałem drobnoziarnistym
- gdy b d wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wód
gruntowych i powierzchniowych
- do nasypów nie wy szych ni 3m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub
przej ciowo zawilgoconych
- w przypadku u li nale y
skontrolowa ich odporno na
rozpad elazawy wg PN-B06714/39 [11] oraz krzemianowy
wg PN-B-06714/37 [10].
Odporno powinna by całkowita
- do nasypów nie wy szych ni 3m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami
- gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje si na gł boko ci wi kszej
od kapilarno ci biernej podło a
- o ograniczonej podatno ci na
rozpad – ł czne straty masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie zostan
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym
- gdy zalegaj w miejscach suchych
lub s izolowane od wody
- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioły
itp.

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%
- o wska niku no no ci wno ≥10
- gdy s ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)
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3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
„Wymagania Ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do zag szczania
Sprz t u ywany do zag szczania powinien uzyska akceptacj Kierownika Projektu.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na wła ciwo ci gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak te w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag szczania.
Do zag szczania nasypów nale y u ywa :
-

walce ogumione,
walce okołkowane,
walce i płyty wibracyjne,
ubijaki mechaniczne,
sprz t pomocniczy – glebogryzarki, autocysterny z urz dzeniami do spryskiwania.

Dobór sprz tu zag szczaj cego zale y jest od rodzaju gruntu i grubo ci zag szczanej
warstwy. Dopuszcza si ka dy inny rodzaj sprz tu zag szczaj cego zaproponowany przez
Wykonawc i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
„Wymagania Ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego obj to ci, technologii odspajania i załadunku oraz od
odległo ci transportu. Wydajno
rodków transportowych powinna by ponadto
dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału).
Zwi kszenie odległo ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by podstaw
roszcze Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi kszone
odległo ci nie zostały wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Kierownika Projektu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Nasypy nale y wykonywa
Specyfikacji Technicznej.

z zachowaniem wymaga

podanych w pkt 5 niniejszej

5.2. Wykonanie nasypów
5.2.1. Przygotowanie podło a w obr bie podstawy nasypu
Przed przyst pieniem do wykonywania nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy
roboty przygotowawcze, okre lone w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych: D-01.01.01, D-01.02.01, D-01.02.02. Wykonawca przy u yciu widocznych
palików powinien wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z norm PN-S-02205 [1] i
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Specyfikacj Techniczn D-01.01.01. Przed przyst pieniem do wykonywania nasypów
Wykonawca powinien dokona obmiaru terenu po zdj tej warstwie humusu.
5.2.2. Zag szczanie i no no

gruntów w podło u nasypów

Zag szczanie gruntu w podło u nasypów powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w
normie PN-S-02205 [1].
Wykonawca powinien skontrolowa
wska nik zag szczenia gruntów rodzimych,
zalegaj cych w górnej strefie podło a nasypu, do gł boko ci 0.5 m od powierzchni terenu .
Je eli warto wska nika zag szczenia jest mniejsza ni okre lona w tabeli 2, Wykonawca
powinien dog ci podło e tak, aby powy sze wymaganie zostało spełnione.
Je eli warto wska nika zag szczenia okre lona w tabeli 2 nie mo e by osi gni ta przez
bezpo rednie zag szczenie podło a, to nale y podj
rodki w celu ulepszenia podło a,
umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia.
Tabela 2. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia IS dla podło a nasypów do
gł boko ci 0,5 m od powierzchni terenu
Minimalna warto
ruch kategorii KR1

0.95

ruch kategorii KR5

0.97

IS :

Cz stotliwo bada wska nika zag szczenia Is lub wska nika odkształcenia Io powinna
wynosi minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.
5.2.3. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podłu nego, które okre lono w dokumentacji projektowej.
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 całej szeroko ci,
b) grubo warstwy w stanie lu nym powinna by odpowiednio dobrana w zale no ci
od rodzaju gruntu i sprz tu u ywanego do zag szczania. Przyst pienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi dopiero po stwierdzeniu przez
Kierownika Projektu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,
c) grunty o ró nych wła ciwo ciach nale y wbudowywa w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubo ci na całej 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
mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien by obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Ukształtowanie 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 ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem cieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego
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zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po lizgu w gruncie tworz cym
nasyp,
f) na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubo ci co najmniej 0.5 metra powy ej najwy szego poziomu
wody, nale y wykona z gruntu przepuszczalnego,
g) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by bezzwłocznie
wbudowany w nasyp. Kierownik Projektu mo e dopu ci czasowe składowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2.4. Poszerzenie nasypu
Podczas poszerzenia istniej cego nasypu nale y wykonywa w jego skarpie stopnie o
wysoko ci od 0,5 do 1,0 m. Szeroko stopni nale y przyjmowa w granicach od 1,0m do
2,5m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi 4% ±1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy w gruntach słabo przepuszczalnych i w kierunku przeciwnym do
pochylenia skarpy w gruntach przepuszczalnych.
5.2.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno gruntu przekracza warto
dopuszczaln , to znaczy jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni 10% jej
warto ci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa 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 prawidłowego odwodnienia.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed
jej osuszeniem i powtórnym zag szczeniem nie wolno układa nast pnej warstwy gruntu.
Je eli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umo liwia wznoszenie nasypu o
wła ciwo ciach okre lonych w dokumentacji projektowej, na przykład poprzez wbudowanie
mokrego gruntu mi dzy dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej przepuszczalno ci,
to mo e on za zgod Kierownika Projektu zastosowa t metod .
W okresie deszczowym nie wolno zostawia nie zag szczonej warstwy do dnia nast pnego.
5.2.6. 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 wolno wbudowywa gruntów spoistych zamarzni tych lub gruntów przemieszanych ze
niegiem lub lodem.
Za zgod Kierownika Projektu w nasyp mog by wbudowane zamarzni te grunty niespoiste,
jednak ilo zamarzni tego gruntu, wbudowanego w nasyp nie mo e przekracza 1/3
układanego jednocze nie gruntu niezamarzni tego.
W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno by przerwane. Przed
wznowieniem robót nale y usun
nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarzła, to nie nale y jej przed rozmarzni ciem
zag szcza lub układa na niej nast pnych warstw.

5.2.7. Zag szczenie gruntu
5.2.7.1. Warunki ogólne zag szczenia
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Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło eniu, powinna by zag szczona z
zastosowaniem sprz tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych
warunków.
Kolejn warstw gruntu mo na nakłada po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów
ju uło onej warstwy.
Rozło one warstwy gruntu nale y zag szcza od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.7.2. Grubo

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 punkcie 5.2.7.6.
5.2.7.3. Wilgotno

zag szczanego gruntu

Wilgotno gruntu w czasie zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej, z
tolerancj od -20% do +10% jej warto ci.
Je eli wilgotno naturalna gruntu jest ni sza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni 20% jej
warto ci, to wilgotno gruntu nale y zwi kszy przez dodanie wody.
Je eli wilgotno gruntu jest wy sza od wilgotno ci optymalnej o ponad 10% jej warto ci,
grunt nale y osuszy w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona drena z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadzi laboratoryjnie, z cz stotliwo ci
okre lon w pkt 6.2.1, 6.2.2.
5.2.7.4. Wymagania dotycz ce zag szczania
W zale no ci od uziarnienia stosowanych materiałów, zag szczenie warstwy nale y okre la
za pomoc oznaczenia wska nika zag szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego
modułu odkształcenia.
Kontrol zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia, okre lonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [19], nale y stosowa tylko dla
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo liwe okre lenie wska nika zag szczenia
Is, według BN-77/8931-12 [15].
Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach, okre lony według normy BN-77/8931-12 [15],
powinien na całej szeroko ci korpusu spełnia wymagania podane w tabeli 3.
Tabela 3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia gruntu w nasypach
Minimalna warto

Strefa nasypu
Górna warstwa o grubo ci 20 cm
Ni ej le ce warstwy nasypu do
gł boko ci od 0,2 do 1,2 m od
powierzchni robót ziemnych
Warstwy nasypu na gł boko ci wi kszej
ni 1.2 m od powierzchni robót
ziemnych

Is

ruch KR1

ruch KR5

1,00

1,00

0,97

1,00

0,95

0,97

Je eli jako kryterium oceny dobrego zag szczenia gruntu stosuje si porównanie warto ci
modułów odkształcenia, to warto
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu
odkształcenia, okre lonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [19], nie powinna by wi ksza
od 2,2.
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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 materiał,
o ile Kierownik Projektu nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zag szczenia
warstwy.
5.2.7.6. Próbne zag szczenie
Poletko do wiadczalne dla próbnego zag szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinno by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa si grunt
czterema pasmami o szeroko ci od 3,5 do 4,5 metra ka de. Poszczególne warstwy
układanego gruntu powinny mie w ka dym pasie inn grubo z tym, e wszystkie musz
mie ci si w granicach wła ciwych dla danego sprz tu zag szczaj cego. Wilgotno gruntu
powinna by równa optymalnej z tolerancj podan w pkt 5.2.7.3. Grunt uło ony na poletku
według 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 aparatów
izotopowych.
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
pkt 5.2.7.4 dokonuje si wyboru sprz tu i ustala si potrzebn liczb przej oraz grubo
warstwy rozkładanego gruntu.
5.2.8. Dokładno

wykonywania nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by wi ksze ni ± 10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót
ziemnych nie mo e przekracza + 1 cm i -3 cm.
Szeroko korpusu nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni ± 10 cm, a
kraw dzie korony drogi nie powinny mie wyra nych załama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró ni si od projektowanego o wi cej ni 10% jego warto ci
wyra onej tangensem k ta. Maksymalna gł boko nierówno ci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza 10 cm przy pomiarze łat 3-metrow , albo powinny by spełnione inne
wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
„Wymagania Ogólne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów
6.2.1. Rodzaje bada i pomiarów
Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej pkt.5.2 oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególn uwag nale y zwróci na:
a) badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zag szczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu
e) odwodnienie nasypu.
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6.2.2. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów
Powinny by przeprowadzone na próbkach pobranych z ka dej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodz cej z nowego ródła.
W ka dym badaniu nale y okre li :
skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [6],
zawarto cz ci organicznych, wg PN-B-04481 [6],
wilgotno naturaln , wg PN-B-04481 [6],
wilgotno
optymaln i maksymaln g sto
obj to ciow
gruntowego, wg PN-B-04481 [6],
granic płynno ci, wg PN-B-04481 [6],
kapilarno biern , wg PN-B-04493 [7],
wska nik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01 [12].

szkieletu

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania polegaj na sprawdzeniu:
a) prawidłowo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych wła 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
prowadzi nie rzadziej ni raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych wg pkt. 5.2.3 poz.d),
e) przestrzegania ogranicze dotycz cych wbudowania gruntów w okresie
deszczów i mrozów.
6.2.4. Badania zag szczenia nasypu oraz podło a nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci wska nika zag szczenia Is lub
stosunku modułów odkształcenia z warto ciami okre lonymi w pkt. 5.3.
Wyniki kontroli Wykonawca powinien wpisywa do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowo zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło a pod nasypem powinna
by potwierdzona przez Kierownika Projektu wpisem w Dzienniku Budowy.
6.2.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary obejmuj kontrol :
prawidłowo ci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno ci w
wymaganiami dotycz cymi pochyle i dokładno ci wykonania skarp,
okre lonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji,
-

6.3. Dokładno

szeroko ci korony korpusu poprzez porównanie szeroko ci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szeroko ci wynikaj c z
wymiarów geometrycznych korpusu okre lonych w dokumentacji
projektowej.
wykonania robót

Dokładno
wykonania robót powinna by sprawdzana z zastosowaniem sprz tu
geodezyjnego.
Sprawdzenia nale y wykona w przekrojach oddalonych od siebie nie wi cej ni o 30 m.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.
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.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacj i wymaganiami
Kierownika Projektu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w pkt 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót w zakresie potr ce za wady b dzie dokonany zgodnie z Instrukcj DP-T 14
z pó niejszymi zmianami wydan przez GDDP Warszawa.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m3 nasypów , 1 m2 uło enia geowłókniny obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− transport geowłókniny na miejsce wbudowania,
− transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
− uło enie geowłókniny na podło e nasypu,
− wbudowanie dostarczonego gruntu G1 w nasyp,
− zag szczenie gruntu,
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
− rekultywacj terenu przyległego do drogi,
− odwodnienie terenu robót,
− przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Technicznej.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-S-02204
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
3. PN-B-02481
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
4. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
5. PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
7. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
8. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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9. PN-B-06714/28

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod
bromow .
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego.
12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego.
13. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i
lotniskowych.
14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika no no ci gruntu jako
podło a nawierzchni podatnych.
15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
17. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów
sypkich na podstawie uziarnienia i porowato ci.
18. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.- Roboty ziemne
19. BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. - Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podło a przez obci enie płyt .

10.2. Inne dokumenty
20. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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