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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAG SZCZENIEM
1.

WST P

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotycz ce wykonania i odbioru
Robót zwi zanych z zasypywaniem wykopów z zag szczeniem dla wykonania
przebudowy mostu przez rz. Czarna Ha cza w m. Podwysokie Jeleniewskie w ci gu
drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie – Malesowizna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj zastosowanie przy zasypaniu i
zag szczeniu wykopów fundamentowych do poziomu okre lonego w Dokumentacji
Projektowej dla drogowych obiektów in ynierskich.
Niezb dne odst pstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by uzasadnione zapisem w
Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Dotyczy to w
szczególno ci zakresu wymiany gruntu mo liwej do szczegółowej oceny dopiero w czasie
wykonywania wykopów.
1.4.

Okre lenia podstawowe

Okre lenia u ywane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
oraz z okre leniami podanymi w ST D.M.00.00.00 i M.11.01.00.
1.5.

Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST D.M.00.00.00.
2.

MATERIAŁY

Wg ST M.11.01.00.
3.

SPRZ T

Wg ST M.11.01.00.
4.

TRANSPORT

Wg ST M.11.01.00.
5.

WYKONANIE ROBÓT

81

z

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

5.1.

M.11.01.04

Zasypywanie wykopów

Zasypywanie wykopów powinno by przeprowadzone bezpo rednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementów obiektu i okre lonych Robót. Przed rozpocz ciem zasypania
wykopów ich dno powinno by oczyszczone z namułów oraz ewentualnych innych
zanieczyszcze obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien
by u yty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarzni ty i bez
jakichkolwiek zanieczyszcze (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub
innych materiałów). Grunt u yty do zasypania wykopów powinien by zag szczony
przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu.
Ka da warstwa gruntu powinna by zag szczana. Grubo
wynosi :

zag szczanych warstw winna

przy zag szczaniu lekkimi walcami - max 0,2 m,
przy zag szczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi max 0,4m,
W okolicach urz dze lub warstw odwadniaj cych oraz instalacji grunt powinien by
zag szczany r cznie.
Zag szczanie gruntu powinno odbywa si przy jednoczesnej, stałej kontroli
laboratoryjnej, a wska nik zag szczenia lub wska nik odkształcenia gruntu nasypowego
powinien by równy wska nikowi zag szczenia gruntu rodzimego.
Wilgotno gruntu zag szczanego w danej warstwie winna by zbli ona do wilgotno ci
optymalnej.
Przy zag szczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wska nika nale y:
roz ciela grunt warstwami poziomymi o równej grubo ci, sposobem r cznym lub lekkim
sprz tem mechanicznym,
warstw nasypanego gruntu zag szcza na całej szeroko ci, przy jednakowej liczbie przej
sprz tu zag szczaj cego,
prowadzi zag szczanie od kraw dzi ku rodkowi obszaru zasypek.
5.2.

Wykonywanie nasypów

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podłu nego, które okre lono w Dokumentacji Projektowej, z uwzgl dnieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y
przestrzega nast puj cych zasad:
nasyp nale y wykonywa metod warstwow i wznosi równomiernie na całej szeroko ci;
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 układania kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi po stwierdzeniu
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
Wska nik zag szczenia gruntu IS nie powinien by mniejszy ni :
1,02 - dla górnej warstwy nasypu grubo ci 0,20 m,
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1,02 - dla warstwy do gł boko ci 1,20 m w rodkowej cz ci nasypu na połowie jego
szeroko ci,
0,95 -dla warstw poni ej 1,20 m i do gł boko ci 1,20 m w cz ciach skrajnych nasypu.
W zale no ci od uziarnienia stosowanych materiałów, zag szczenie warstwy nale y
okre la za pomoc oznaczania wska nika zag szczania lub porównania pierwotnego i
wtórnego modułu
odkształcenia, okre lonych zgodnie z norm PN-S-02205.
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 .
Wilgotno gruntu zag szczanego powinna by zbli ona do wilgotno ci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno ta wynosi mniej ni 80% wilgotno ci
optymalnej, zag szczan warstw gruntu nale y polewa wod . Je eli wilgotno gruntu
jest wi ksza od optymalnej, grunt przed zag szczeniem powinien by osuszony.
Wilgotno optymalna i maksymalna g sto obj to ciowa szkieletu gruntowego, powinny
by wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku bada laboratoryjnych wilgotno
optymaln gruntu mo na przyjmowa orientacyjnie; dla pospółki i wirów - 10%.
Przy zag szczaniu gruntu nasypowego nale y przestrzega nast puj cych zasad:
roz ciela grunt warstwami o równej grubo ci sposobem r cznym lub lekkim sprz tem
mechanicznym,
warstw nasypanego gruntu zag szcza na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przej urz dzenia zag szczaj cego,
prowadzi zag szczenie od kraw dzi ku rodkowi nasypu.
Nasypy za przyczółkami nale y wykonywa równocze nie z przyległymi fragmentami
nasypów drogowych.
Wykonywanie nasypu nale y przerwa , je eli wilgotno gruntu przekracza warto
dopuszczaln , tzn. jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni 20% jej warto ci,
Je eli warstwa gruntu nie zag szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w
stanie jej osuszy i zag ci w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to mo e
on nakaza Wykonawcy usuni cie wadliwej warstwy,
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest mo liwe
osi gni cie w nasypie wymaganego wska nika zag szczenia gruntu,
Wykonywanie nasypu nale y przerwa w czasie du ych opadów niegu, przed
wznowieniem prac nale y usun
nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
6.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.

Badanie przydatno ci gruntów do budowy nasypu

Badanie przydatno ci gruntu do budowy nasypu nale y przeprowadzi na próbkach
pobranych z ka dej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodz cej z nowego ródła. W
badaniu nale y okre li wg PN-B-04481:
skład granulometryczny,
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cz ci organicznych,

wilgotno

naturaln ,

wilgotno

optymaln i maksymaln g sto

obj to ciow szkieletu gruntowego,

granic płynno ci,
kapilarno

biern wg PN-B-04493.

6.2. Badania kontrolne prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw zasypek i
nasypów
Badania kontrolne prawidłowo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj na
sprawdzeniu:
odwodnienia ka dej warstwy,
grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu,
6.3.

Sprawdzenie zag szczenia zasypek i nasypów

Sprawdzenie zag szczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci
wska nika zag szczenia IS z warto ciami podanymi w punkcie 5.
Oznaczenie wska nika zg szczenia nale y przeprowadzi według BN-77/8931-12.
Zag szczenie nale y kontrolowa zgodnie z poleceniami Inspektorem Nadzoru, jednak nie
rzadziej ni 1 raz w trzech punktach dla ka dej warstwy. Prawidłowo zag szczenia
konkretnej warstwy musi by potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.
Ocen wyników zag szczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza si obliczaj c redni arytmetyczn wszystkich warto ci IS przedstawionych
przez Wykonawc w raportach z bie cej kontroli Robót ziemnych.
Zag szczenie nasypu uznaje si za zgodne z wymaganiami, je eli spełnione b d warunki:
2/3 wyników bada u ytych do obliczania redniej spełnia warunki zag szczenia, a
pozostałe wyniki nie powinny odbiega o wi cej ni 5% (IS) od warto ci wymaganej;
IS - rednie nie mniej ni IS – wymagane.
6.4.

Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmuj kontrol :
prawidłowo ci wykonania skarp,
szeroko ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno ci z
pochyleniem okre lonym w Dokumentacji Projektowej.
Sprawdzenie szeroko ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko ci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szeroko ci wynikaj c z wymiarów
geometrycznych korpusu, okre lonych w Dokumentacji Projektowej.
7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
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Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru Robót jest 1 m3 (metr sze cienny).
Ilo Robót okre la si na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzgl dnieniem
ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
8.

ODBIÓR ROBÓT

Wg ST M.11.01.00.
9.

PODSTAWA PŁATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzgl dnia:
prace pomiarowe,
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
dostarczenie i przygotowanie materiału zasypki,
uformowanie nasypów do zaprojektowanego kształtu,
wbudowanie, uformowanie i zag szczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotno ci,
plantowanie skarp,
doprowadzenie terenu do stanu istniej cego.

Ponadto do ceny jednostkowej wlicza si zabezpieczenie urz dze obcych, itp.
10.

PRZEPISY ZWI ZANE

Wg ST M.11.01.00.
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