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              SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
D - 02.03.01 

                                 WYKONANIE NASYPÓW  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na dotyczące wykonania i odbioru nasypów w ramach zadania : 
 

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej  nr 
108209O  

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej 
wewnętrznej  dz. nr 468  

1.2. Zakres stosowania  STWIORB 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 . 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy dróg i 
obejmują : 
-  wykonanie zasypki przepustów  
-  poszerzeń istniejących nasypów 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 2. 
 
2.1 Zasypka przepustów 

Jako materiał słuŜący do zasypki przepustów naleŜy stosować Ŝwiry, mieszanki i piaski co najmniej 
średnioziarniste o wskaźniku róŜnoziarnistości nie mniejszym od 5 i współczynniku filtracji k10 ≥ 6 × 10-5 m/s                      
i CBR ≥ 25%  . Grunty nie mogą być zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie 
powinna przekraczać 2%).  
 
2.2 Wykonanie poszerzeń nasypów 
              Do wykonania poszerzeń nasypów naleŜy stosować Ŝwiry, mieszanki i piaski co najmniej średnioziarniste 
o wskaźniku róŜnoziarnistości nie mniejszym od 5 i i CBR ≥ 25% . 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-02.00.01   pkt 3. 
 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

  
W tablicy 2 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
Ŝwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 
10 Mg zrzucane z 
wysokości od 5 do 10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy naleŜy zagęszczać statycznie. 
***) Warto ści orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo cięŜkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 4 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. Wykonanie nasypów 

5.2.1. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy projektowanych  nasypu naleŜy obrębie jego podstawy zakończyć : 
-  roboty przygotowawcze, określone w STWiORB D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze” 
- roboty związane z budową przepustu zgodnie z STWiORB D-03.01.01 Przepusty pod korona drogi. 

5.2.2. Wycięcie stopni w zboczu 

 JeŜeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niŜ 1:5 naleŜy, dla zabezpieczenia 
przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około  4%  ± 1% i 
szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

5.2.3. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłoŜu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoŜa 
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona 
w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 
 JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. 
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Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy 
o wysokości, 

m 

Minimalna wartość Is  

kategoria ruchu 
KR1-KR2  

do 2  0,95 

ponad 2  0,95 

  
Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoŜa nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 

odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. tj. do E2 ≥ 20 MPa 

5.2.4. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów i zasypek 

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

5.3.. Wykonanie zasypek przepustów 

5.3..1. Projekt organizacji i harmonogram robót 

Zasypywanie wykopów naleŜy prowadzić zgodnie z ustaloną kolejnością robót, na podstawie harmonogramu 
robót opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez InŜyniera. Harmonogram musi uwzględniać 
etapowanie robót.   

5.3..2. UłoŜenie zasypek 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich i odbiorze 
projektowanych robót, po uzyskaniu zgody InŜyniera. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 
oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby 
odwodnione.   

Ściany przepustów moŜna zasypywać po ich zaizolowaniu ..  
Grunt zasypowy, w zaleŜności od miejsca wbudowania,  powinien spełniać wymagania podane w pkcie 2. 

5.3.3. Zagęszczenie gruntu zasypowego 

Grunt naleŜy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu.  
Wymaganą wilgotność zagęszczanego materiału, procedurę zagęszczania i grubość warstw naleŜy określić 

doświadczalnie podczas próbnego zagęszczania stosowanym sprzętem. 
KaŜda warstwa gruntu nasypowego powinna być zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu moŜna 

układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów juŜ ułoŜonej warstwy. NaleŜy zwrócić uwagę, aby podczas 
zagęszczania nie uszkodzić izolacji fundamentu lub podpory. 

Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,3 m, 
 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicy klina odłamu przy uŜyciu cięŜkiego 
sprzętu. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyŜej urządzenia lub warstwy odwadniającej, w taki sposób aby nie uszkodzić systemu 
odwadniającego. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien wynosić co najmniej: 
− 1,0 wg Proctora dla kaŜdej  warstwy zasypki 
 

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest moŜliwość uzyskania 
wymaganego zagęszczenia gruntu. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliŜona do 
optymalnej (z tolerancją ± 2%), w przypadku uŜycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od 
optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. Urządzeniami wibracyjnymi grunty 
niespoiste moŜna zagęszczać takŜe w stanie powietrzno-suchym lub, gdy zalegają poniŜej zwierciadła wody, o ile 
wstępne próby dadzą pozytywne wyniki. 

JeŜeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość 
większą od odchyleń podanych w pkcie 6, to grunt naleŜy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez 
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zastosowanie dodatku spoiw. JeŜeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie 
wodą.  

Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika naleŜy: 
− rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
− warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 

zagęszczającego, 
− prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

Przepusty  powinny być obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu stron. RóŜnica poziomów zasypki nie 
powinna w takim przypadku przekraczać 0,5 m, jeŜeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi. Specjalne 
zabezpieczenia naleŜy przewidzieć podczas obsypywania wylotów przepustów o kącie skrzyŜowania z nasypem 
drogowym mniejszym od 60o.   

Nasypy nad przepustami naleŜy wykonać jednocześnie z obu stron przepustu, z jednakowych zagęszczonych 
poziomych warstw gruntu grubości max. 0,30 m . Przed wykonaniem zasypki przepustu wykonanego w starym nasypie, 
naleŜy po obu stronach przepustu wyciąć stopnie, zgodnie z PN-S-02205 [4]. 

5.3.4 Wykonywanie zasypek w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie w zasypce 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie zasypek powinno być przerwane. 
Przed wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wykonanej juŜ zasypki. 

5.4. Poszerzenie nasypu 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania poszerzenia nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 
zasad podanych w pkcie 2. 
Na styku z istniejącą skarpą wyciąć stopnie o maksymalnej wysokość  0,35 m  .Poszerzenie nasypu drogowego wykonać 
warstwami grubości max. 0,30 m za zagęszczając do osiągnięcia  do Is 0,97 i E2 min 45 MPa, w/g  PN-98/S-02205 
"Drogi samochodowe. Roboty ziemne"  

5.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie moŜna przeprowadzić 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 zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5..6. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
 W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
naleŜy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 

5.10. Zagęszczenie gruntu 

5.10.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.10.2. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
a) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 
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 Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach 
6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w        tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna wartość Is dla 
Strefa  nasypu kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

NiŜej leŜące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 1,2 m 

 
- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierz- 
chni robót ziemnych poniŜej: 
- 1,2 m 

 
- 

0,95 

 
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niŜ: 

dla Ŝwirów, pospółek i piasków 
a) 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 

 JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Strop warstwy nasypów naleŜy wykonać w taki sposób by stanowiły podłoŜe pod wykonanie warstwy ulepszonego 
podłoŜa z mieszanki niezwiązanej .  
. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB. 
 Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 
 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do poszerzenia nasypów 
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 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła. W kaŜdym badaniu naleŜy 
określić następujące właściwości: 
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [2], 
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [2], 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [2], 
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [2], 
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [11], 
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7] 
 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw poszerzenia nasypu  

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia kaŜdej warstwy, 
c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz 

dla kaŜdej odrębnie po obu stronach  przepustu 
d) przestrzegania ograniczeń, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5..2.3 i 5.3.4.4. Do bieŜącej 
kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
 Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 
− jeden raz dla warstwy, dla kaŜdej odrębnie po obu stronach  przepustu  w przypadku określenia wartości Is, 
− jeden raz dla  warstwy odrębnie po obu stronach  przepustu w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona przez 
InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5. niniejszej 
specyfikacji. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 

6.4. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki przepustów 

Przed przystąpieniem do zasypania wykopów naleŜy sprawdzić ich stan (czy są oczyszczone ze śmieci, torfów, 
gytii, namułów, wody). 

6.4.1. Badanie gruntu do wykonania zasypek 

NaleŜy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów. Badania przydatności gruntów 
powinny być wykonane na próbkach pobranych z kaŜdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ 3 
razy na obiekt. 

Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2, przy czym: 
a) skład granulometryczny i wskaźnik róŜnoziarnistości naleŜy sprawdzać wg PN-B-04481:1988 [2] i PN-EN 933-

1:2000 [6]: 
− wskaźnik róŜnoziarnistości gruntów do zasypania przepustów powinien być wyŜszy niŜ 5 zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], 
− zawartość cząstek ≤ 0,075 mm wg PN-EN 933-1:2000 [6] w gruntach niespoistych powinna być mniejsza od 

15%, 
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− zawartość cząstek ≤ 0,02 mm wg PN-EN 933-1:2000 [6] w gruntach niespoistych powinna być mniejsza od 
3%, 

b) zawartość części organicznych naleŜy sprawdzać metodą chemiczną (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomocą 
dwuchromianu potasu, przy czym zawartość części organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekraczać 
2%, 

c) zawartość siarczanów moŜna określać dowolną metodą zapewniającą uzyskanie wyniku (wartości bezwzględnej) o 
dokładności nie mniejszej niŜ ± 0,1%, 

d) współczynnik filtracji dopuszcza się ustalać na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatości (zaleca się 
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorów Slichtera lub Bayera), a w przypadkach wątpliwych 
metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339 , przy czym współczynnik filtracji dla gruntów do zasypywania 
wykopów fundamentowych przyczółków, zasypek za przyczółkami i stoŜków przyczółków oraz gruntów 
niespoistych dla zasypywania wykopów fundamentowych powinien wynosić k10 ≥ 6 × 10-5 m/s, 

e) wskaźnik piaskowy gruntów niespoistych badany wg PN-EN 933-8:2001 [10] powinien > 35, 
f) kapilarność bierna gruntów niespoistych badana wg PN-60/B-04493 [11] powinna być mniejsza od 1,0 m. 

6.4. Badanie stanu zagęszczenia wykonania zasypek  

 Badanie wskaźnika zagęszczenia wg BN-77/8931-12 [9] naleŜy wykonywać raz na kaŜdej warstwie  po kaŜdej 
stronie zasypki przepustu 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z pktem 5.3 z tolerancją    ± 2%. 
 Dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika IS wg BN-77/8931-12 [9], za 
zgodą InŜyniera, zagęszczenie gruntu moŜna równieŜ badać za pomocą obciąŜenia płytą o średnicy co najmniej 300 mm, 
oznaczając wskaźnik odkształcenia IO równy stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 wg 
załącznika B do normy PN-S-02205 [4]. 

    

1

2

E

E
=0I

 
gdzie: 
E1 – pierwotny moduł odkształcenia (oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy) 
E2 – wtórny moduł odkształcenia (oznaczony w powtórnym obciąŜeniu danej warstwy) 
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∆
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gdzie: 
∆P – róŜnica nacisków w MPa, 
∆S – przyrost osiadań odpowiadający tej róŜnicy nacisków, w mm, 
D – średnica płyty, w mm. 

Wartość wskaźnika odkształcenia Io nie powinna być większa od 2,2 przy wymaganej wartości Is≥1,0 i 2,5 przy 
wymaganej wartości Is≤1,0, przy czym minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 naleŜy przyjmować wg 
PN-S-02205:1998 [4] rys. 3 i 4.  

Za zgodą InŜyniera dopuszcza się prowadzenie kontroli  zagęszczania gruntów przy zastosowaniu metod 
alternatywnych, np. lekkiej płyty dynamicznej lub lekkiej sondy dynamicznej (zgodnie z Instrukcją badań podłoŜa 
gruntowego budowli mostowych i drogowych. Część 2. Załącznik; Warszawa 1998). 

JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. Wyniki kontroli 
zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia 
konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona przez InŜyniera wpisem w dzienniku 
budowy. 

Wilgotność optymalną naleŜy oznaczać na podstawie próby normalnej metodą I wg PN-B-04481:1988 [2]. 
Odchylenia od wilgotności optymalnej w trakcie zagęszczania zasypki dla gruntów niespoistych nie powinny przekraczać 
± 2%, a dla gruntów mało i średniospoistych: +0% i -2%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 
-  m3 (metr sześcienny) wykonanej zasypki przepustów  
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-  m3 (metr sześcienny) wykonanego poszerzenia nasypu 
 
 Objętość zakupu mas gruntu będzie ustalona w metrach sześciennych jako róŜnica ogólnej objętości nasypów i 
ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, 
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 zasypki przepustów obejmuje  : 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup gruntu  wraz z transportem na miejsce wbudowania, 
− oczyszczenie wykopów z zanieczyszczeń, 
− wycięcie stopni 
− przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotności do wbudowania  
− wbudowanie zaakceptowanego przez InŜyniera materiału z jego zagęszczeniem do poziomu określonego w 

dokumentacji projektowej, 
− profilowanie skarp z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z dokumentacją projektową, 
− odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót, 
− prowadzenie badań w trakcie zagęszczania zasypki wg pktu 6, 
− wykonanie i rozbiórka wszelkich urządzeń zabezpieczających roboty, 
− uporządkowanie terenu  i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
 Cena wykonania 1 m3 poszerzenia nasypu obejmuje  : 
− prace pomiarowe, 
− zakup gruntu i transport  na miejsce wbudowania, 
− wykonanie stopniowania skarp na poszerzeniu 
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
− zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
− odwodnienie terenu robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu 

i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót  , wykonanie oznakowania i zabezpieczenie  strefy robót wraz z demontaŜem oznakowania 
i zabezpieczeń po wykonanych pracach  itp. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 10. 

 
 
 
 


