
SPECYFIKAC JE TECHMCZNE

D -02.03.01

wYKoNAIYIE NASYpÓw

l .  WSTĘP

1.1. Pnedmiot ST

Przedmiotęm niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru nasypów przy pruebudowie . modernizacji drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w obrębie wsi Walichnolvy. długośó odcinka 450'00 m.

v 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj atechriczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktolvy przy
zlecaniu irealizaĄi robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zahes robót objętych ST

Ustalenia zaw arte w niniej szej specyfi kacj i doĘ czą zasad prowad zenia robót
ziemnych w czasie przebudowy drogi i obejmująwykonanie nasypów.

1.4. określenia podstawowe

Podstawowę określenia zostaĘ podane w ST D-02.00.01 pkt l.4.

1.5. ogólne wymagania doĘczące robót

ogólne wymagania dotyczącerobót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRIIIITY)

2.1. ogólne wymagania doĘczące materiałów

ogólne wymagania doĘczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. GrunĘ i materiaĘ do nasypów

Grunty i materiaĘ do budowy nasypów podaje tablica 1 w ST 02.03.01
Grunty i materiĄ dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania

określone w PN-S-02205 I4].
3. sPRzĘT
3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania i ustalęnia doĘczące sprzętu określono w ST D-02.00.01
pkt 3. Roboty ziemne rwięane z wykonaniem nasypów prowadzone będąprzy uĘciu
dowolnego sprzętu mechanicznego, Po zatwierdzeriu ptzez InĄmiera.

4. TRANSPORT

ogólne wymagania doĘczące transportu podano w ST D-02.00.0l pkt 4.



5. WYKoNANIE RoBÓT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być zaakceptowane przezlnĄmiera i tak dobrane
Żeby zapewniÓprzewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najmniejszych odległościach.

5.3. Wykonanie nasypów

5.3.1. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien byó dokonany z
uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.2. ZasaĘ wykonania nasypów

\j s.3.2.1. ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny byó wznoszorle przy zachowaniu warunków w punkcie 5.3.3.1
ogólne zasaĘ wykonywania nasypów ST D-02.03.01.

5.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obrębie przepustów na|eĘ wykonywaó jednocześnie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zagęszczonyah poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie
przepustów z innych poptzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania
nasypu w obrębie przekopu nalezy uwzględnió wymagania określonę w p. 5.3.3.6.
sr D-02.03.01
5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie nasypów ta|ezy przerwaó, jeŻeli wilgotnośó gruntu ptzel<raczawartość
dopuszczalnąto znaczy jestwiększaodwilgotnościopĘmalnej owięcej ruż,10%jej
wartości.

Na warstwie gruntu nadmiemie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy
gruntu.

5.3.5. Zagęszczelie gruntu

5.3.5.1. ogólne zasady zagęszczatia gruntu

KuŻda warstwa grunfu jak najszybciej po jej rczŁoŻetiu. powinna być, zagęszczona z
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących
warunków.

Rozłozone warstwy gruntu na|eza zagęszczaÓ od krawędzi nasypu w kierunku jego
osi.

5.3.5.2. Grubość warstwy

Grubośó warstwy zagęszczonego gruntu oruz liczbę prząść maszyny zagęszczającej
zaleca się określić dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny' zgodnie z zasadarti podanymi
w punkcie 5.3.4.5. ST D 02.03.01.

5.3.5.3. Wilgotność gruntu



Wilgotnośó gruntu w czasie zagęszczaliapowinna byó równa wilgotności opĘmalnej,
zto|erancjąod -20% do +10% jej wartości.

5.3.5.4. Wymagani a doty czące zagęszczatia

W za|eżmości od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy na|eĘ
określać Za pomocą oznaczetiawska:źnika zagęszczetia zgodnego ztab|icąnt 4 ST D
02.03.01.
5.4. odkłady
5.4.|. warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione w tym punkcie dotycząpostępowania z gruntami lub innymi
materiałami, które zostaĘ pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych ptac zvnązanych z trasądrogową.

Grunty lub inne materiĄ powinny byó przewiezione na odkład, jezeli:
a) stanowiąnadmiar objętości w stosunku do objętości gruntówprzewidzianych do

wbudowania,
b) sąnieprzydatne do budowy nasypów orazwykorzystania w innych pracach, nitryanychz

budowątrasy drogowej,

ó. KoNTRoLA JAKoŚcr Ronor
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.2.|. Rodzaje badan i pomiarów

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w p. 2,3 oraz 5.3 ogólnej specyfikacji D-02.03.01 i w
dokumentacj i proj ektowej .

SzczegóIrląuwagę na|ery zwtócić, na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw naq{pu'
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu naspu.

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny byó przeprowadzone na
próbkach pobranych zkaidĄ parttiprzeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzącej z nowego źródłąjednak rueruadziĄ niż jeden razna 3000 m,. W kazdym
badaniu naleĘ okręślić następujące właściwości podane w ogólnej specyfikacji D-02.03.01
punkt 6.3.2

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonaniaposzczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonani a poszczegó1nych warstw nasypu
wykonać zgodnie z punktem 6.3.3 ogólnej specyfikacji D-02.03.01.

6.2.4.Sprawdzeniezagęszczenianasx)uorazpodłoŻanasypu

a) Sprawdzenie zagęszczetianasypu orazpodłożta nasx)u polega na skontrolowaniu
zgodności wartości wska;żnika zagęszczetia I' lub stosunku modułów odksŹałcenia z
wartościami określonymi w p. 5.3 .1 .2 i p. 5 .3 .4.4 ogólnej specyfikacj i D.02.03.01 .



7. oBMIAR RoBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

7 .2. Jednostka obmiarowa

JednostĘobmiarowąjest m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu i uwzględnia
niżej wymienione elementy składowe obmierzane wg innychjednostęk: m2_plarftowanie
skarp i korony nasypu.

objętośó nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie
obliczeń z przel<rojów poprzecznych.

. Nasypy i pobocza formowane ręcznie zzagęszczeniem ubijakami mechanicznymi _
90,00 m3.

- plantowanie skarp i korony nasypów _

8. oDBIÓR RoBÓT

.J ogólne zasaĘ odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PoDsTAwA PŁATNOŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykon atna 1 m3 nasypów obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki
transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanię dostarczonego gruntu w nasx)'
zagęszczenie gruntu,
profilowarrie powierzchni nasypu' rowów i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,\-. 
rekulĘwację dokopu i terenu przyległego do drogi,
odwodnienie terenu robót,
wykonanie dróg dojazdowych naczas budowy, a następnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRzEPrsy zwIĄzANE
Spis przepisów zwią.zanych podano w oST D-02.00.01.


