D-02.01.01
ROBOTY ZIEMNE – WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
ziemnych – wykopów oraz robót ziemnych 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
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia wykopów mechanicznych i r cznych z
przewozem urobku
1.4. Okre lenia pdstawowe
(1) Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemys owych, spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.
(2) Korpus drogowy – nasyp lub ta cz
wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów.
(3) G boko wykopu – ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
(4) Wykop p ytki – wykop, którego g boko jest mniejsza ni 1 m.
(5) Wykop redni – wykop, którego g boko jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
(6) Wykop g boki – wykop, którego g boko przekracza 3 m.
(7) Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa drogowego.
(8) Odk ad – miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras drogow .
(9) Wska nik zag szczenia gruntu – wielko charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:
Is = d ds, gdzie: d – g sto obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3), ds – maksymalna g sto
obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2], s
ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norm BN-77/8931-12 [7] (Mg/m3).
(10) Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wmagania dotycz ce robót
Wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y (GRUNTY)
2.1. Wymagania dotycz ce materia ów
Wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaj gruntów
Pod wzgl dem trudno ci odspajania w obr bie pasa drogowego wyst puj grunty kategorii II-III.
Pod wzgl dem wysadzinowo ci grunty te s w tpliwe.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by klasyfikowane przez Wykonawc pod wzgl dem
przydatno ci do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog by wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowi nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie b ce nadmiarem obj to ci robót
ziemnych, zosta y za zgod In yniera wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem
innym ni budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest obowi zany do
dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde w asnych, zaakceptowanych przez
In yniera.

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów powinny by wywiezione przez Wykonawc na odk ad w
miejsce wyznaczone przez Zamawiaj cego. In ynier mo e nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatno wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.
3. SPRZ T
3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si mo liwo ci korzystania ze
sprz tu do:
– odspajania i wydobywania gruntu (koparki, adowarki),
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),
– sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do technologii odspajania i
za adunku oraz do wydajno ci sprz tu stosowanego do odspajania i za adunku, a tak e sprz tu stosowanego do
wbudowania gruntu.
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by podstaw roszcze Wykonawcy
dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane
na pi mie przez In yniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa ich stateczno w ca ym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych
odst pstw od dokumentacji projektowej obci a Wykonawc .
Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno ci do
budowy nasypów by y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszania. Odst pstwo od
powy szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
In yniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by bezpo rednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odk ad. O ile In ynier dopu ci czasowe sk adowanie odspojonych gruntów, nale y je
odpowiednio zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.
Je eli grunt jest zamarzni ty, nie nale y go odspaja do g boko ci oko o 0,5 metra powy ej projektowanych
rz dnych robót ziemnych.
5.2. Dok adno wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinno by wi ksze ni 10 cm.
Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie powinna 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 za ama 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 g boko nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza 10 cm przy
pomiarze at 3-metrow , albo powinny by spe nione inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze
sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienie wykopów
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, w miejscach gdzie wymagaj tego warunki terenowe, wykona urz dzenia,
które zapewni odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa w kierunku podnoszenia si niwelety.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa podane w projekcie spadki pod ne niwelety i nada spadki
przekrojom poprzecznym, tak aby umo liwi szybki odp yw wody z wykopu. Nale y uwzgl dni ewentualny
wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie
wymaga dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych.
ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj w rowy. Wody opadowe i gruntowe nale y
odprowadzi poza teren pasa robót ziemnych.
5.4. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj projektow . Szeroko dna i
boko rowu nie mog si ró ni od wymiarów projektowanych o wi cej ni 5 cm. Dok adno wykonania
skarp wykopów powinna by zgodna z okre lon dla skarp wykopów.
5.5. Wymagania dotycz ce zag szczenia
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia wymagania
dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia Is, który wynosi:
– dla górnej warstwy korpusu drogi o grubo ci 20 cm – 1,00,
– na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych – 0,97.
Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj wymaganego wska nika zag szczenia, to
przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci do warto ci podanych powy ej.
Je eli podane warto ci wska nika zag szczenia nie mog by osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie
gruntów rodzimych, to nale y podj
rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie
wymaganych warto ci. Mo liwe do zastosowania rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
In ynierowi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w pkt 5
oraz z dokumentacj projektow . Szczególn uwag nale y zwróci na w ciwe uj cie i odprowadzenie wód
opadowych oraz wysi ków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonanych robót
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególn uwag nale y zwróci na:
– odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
– zapewnienie stateczno ci skarp,
– odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
– dok adno wykonywania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
– zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga okre lonych w pkt 5.5.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Szeroko

korpusu ziemnego

Szeroko korpusu ziemnego nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 10 cm.
Cz stotliwo pomiarów – co 200 m na prostej, w punktach g ównych uku i w miejscach budz cych
tpliwo ci.

6.3.2. Szeroko

dna rowów

Szeroko dna rowów nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
pomiarów – jak w punkcie 6.3.1.

5 cm. Cz stotliwo

6.3.3. Rz dne korony korpusu ziemnego
Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog ró ni si od rz dnych projektowanych o wi cej ni –3 cm lub +1
cm. Cz stotliwo pomiarów – jak w punkcie 6.3.1.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni si od pochylenia projektowanego o wi cej ni 10% warto ci pochylenia
wyra onego tangensem k ta. Cz stotliwo pomiarów – jak w punkcie 6.3.1.
6.3.5. Równo korony korpusu
Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at 3-metrow nie mog przekracza 3 cm.
Cz stotliwo pomiarów – jak w punkcie 6.3.1.
6.3.6. Równo

skarp

Nierówno ci skarp mierzone at 3-metrow nie mog przekracza
punkcie 6.3.1.

10 cm. Cz stotliwo

pomiarów – jak w

6.3.7. Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu
Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych
wysoko ciowych, nie mo e dawa ró nic w stosunku do rz dnych projektowanych wi kszych ni –3 cm lub +1
cm. Cz stotliwo pomiarów – co 200 m lub w punktach w tpliwych.
6.3.8. Zag szczenie gruntu
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by zgodny z podanym w
punkcie 5.5.
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazuj wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawc na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna wad za nie maj
zasadniczego wp ywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko potr ce za obni on jako .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu oraz m2 (metr kwadratowy) wykonanego
profilowania skarp.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach kat. I-III obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek,
– odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
– profilowanie dna wykopu, rowów i skarp,
– zag szczenie powierzchni wykopu,
– przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji,
– rozplantowanie urobku na odk adzie,
– rekultywacj terenu w zakresie okre lonym przez In yniera.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy
1. PN-B-02480
2. PN-B-04481
3. PN-B-04493
4. PN-S-02205
5. BN-64/8931-01
6. BN-64/8931-02
pod a

Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i
przez obci enie p yt

