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 Nazwa przedmiotu: Technologia robót budowlanych-Roboty ziemne  

 Rok i semestr studiów: rok II, semestr 4  

 Liczba godzin w semestrze: studia stacjonarne :wykłady 10 godz., ćwiczenia 10 godz.  

                                         studia niestacjonarne :wykłady 6 godz., ćwiczenia 9 godz. 

 Odpowiedzialny za przedmiot: DR INŻ..KRZYSZTOF MICHALIK 

 Prowadzący wykłady: DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK 

 Prowadzący ćwiczenia: DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK 

 Cel nauczania (oczekiwane efekty kształcenia, ) 

 Cel nauczania: po zaliczeniu wykładu i ćwiczeń student jest przygotowany do projektowania, i wykonawstwa robót 
ziemnych . Jest zapoznany z problemami: obliczania objętości robót ziemnych; zasadami rozdziału mas ziemnych;  
obliczaniem  transportu mas ziemnych; technologią robót przygotowawczych,  zasadniczych   oraz z organizacją 
zmechanizowanego wykonawstwa robót ziemnych. 

   

 Program przedmiotu:  

 Program nauczania  ( treści merytoryczne /tematyka przedmiotu) 

 1.Ogólna charakterystyka robót ziemnych 

 2.Elementy  robót ziemnych i wymagania techniczne  

 3.Zasady obliczania objętości  robót ziemnych 

 4.Obliczanie objętości robót ziemnych w wykopach   

 5.Zasady projektowania ,rozdziału mas ziemnych i transport 

 6.Grunt jako materiał budowlany 

 7.Roboty przygotowawcze 

 8.Roboty zasadnicze przy wykopach, budowie przekopów i nasypów  

 9.Roboty zakończeniowe 

 10.Organizacja zmechanizowanego wykonania robót ziemnych 

 11.Roboty ziemne w zimie 

 12.Bezpieczeństwo i higiena pracy w robotach ziemnych 

 Metody i formy oceny pracy studenta: 

 

 -zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium zaliczeniowego 

 -zaliczenie  ćwiczeń na podstawie wykonanego projektu technologii wykonania robót ziemnych i znajomości 
tematyki dotyczącej danego ćwiczenia projektowego 

 -obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach 

 



                                 Program przedmiotu:  

      Program nauczania  ( treści merytoryczne /tematyka przedmiotu) 

 

 

 1.Ogólna charakterystyka robót ziemnych 

 2.Elementy  robót ziemnych i wymagania techniczne  

 3.Zasady obliczania objętości  robót ziemnych 

 4.Obliczanie objętości robót ziemnych w wykopach   

 5.Zasady projektowania ,rozdziału mas ziemnych i transport 

 6.Grunt jako materiał budowlany 

 7.Roboty przygotowawcze 

 8.Roboty zasadnicze przy wykopach, budowie przekopów i nasypów  

 9.Roboty zakończeniowe 

 10.Organizacja zmechanizowanego wykonania robót ziemnych 

 11.Roboty ziemne w zimie 

 12.Bezpieczeństwo i higiena pracy w robotach ziemnych 
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 Praca własna studenta: opracowanie referatu ,tematy indywidualne 
w zakresie robót ziemnych 

 1.Prawo budowlane i rozporządzenia 
 2.Normy budowlane 
 3.Warunki techniczne wykonywania i odbioru 
 4.Literatura techniczna dla praktyków. 
 5.Grunty budowlane. 
 6.Skarpy i nasypy. 
 7.Odwadnianie wykopów  
 5.Warunki i zasady bhp w robotach ziemnych 
 6.Maszyny do robót ziemnych  
 7.Specyfikacje techniczne 
 8.Normowanie techniczne w budownictwie 
 9.Kosztorysowanie w budownictwie 
 10.Organizacja robót budowlanych harmonogramy . 
 11.Wspomaganie komputerowe ,przegląd programów, możliwości 

,zastosowanie 
 12.Wykonywanie robót ziemnych gps, najnowsze technologie 
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           HARMONOGRAM ZAJĘĆ  

            STUDIA STACJONARNE 

           15 GODZIN WYKŁADÓW 

   15 GODZIN ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH 

              Ćwiczenia projektowe 
       Nr 1 - WYDANIE TEMATÓW PROJEKTU 

       Nr 2-  I CZ.PROJEKTU,PREZENTACJA REFERATÓW 

       Nr 3-  II CZ.PROJEKTU,PREZENTACJA REFERATÓW 

       Nr 4-  III CZ.PROJEKTU,PREZENTACJA REFERATÓW 

       Nr 5- ODDANIE I ZALICZENIE PROJEKTU,EGZAMIN 
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            HARMONOGRAM ZAJĘĆ  

          STUDIA NIESTACJONARNE 

       

        9 GODZIN WYKŁADÓW 

   12 GODZIN ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH 

              Ćwiczenia projektowe 
     

     Nr 1 - WYDANIE TEMATÓW PROJEKTU 

      Nr 2-  I CZ.PROJEKTU,PREZENTACJA REFERATÓW 

      Nr 3-  ODDANIE I ZALICZENIE PROJEKTU, KOLOKWIUM 
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 HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDIA NIESTACJONARNE 
 9 GODZIN WYKŁADÓW 
 1 x 4 godziny,1 X 5 GODZIN 

 
 

        
 

 9 GODZIN ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH 
 3 x 3 godziny 
 3 grupy projektowe 
 
 
 Nr 1 - WYDANIE TEMATÓW  
 Nr 2-  KONTROLA ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW 
 Nr 3-  ODDANIE PROJEKTÓW 
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 Włodzimierz Martinek,Paweł Nowak , 

    Piotr Woyciechowski 

   „Technologia robót budowlanych” 

    Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
Warszawa 2010 

 

 Włodzimierz Martinek , Mariola Książek, Wioletta 
Jackiewicz-Rek 

    ”Technologia robót budowlanych”-Ćwiczenia projektowe   
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej  
Warszawa 2007 
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Piechowicz”Roboty ziemne i rekultywacyjne w 
budownictwie komunikacyjnym”-Wydawnictwo 
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wykopy-Projektowanie i i wykonawstwo”-
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 
2011 

 
 Stanisław Pisarczyk-”Geoinżynieria-metody 

modyfikacji podłoża gruntowego” Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
Warszawa 2005 



WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

                            Literatura uzupełniająca: 
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Dashofer 

 

Specyfikacje techniczne  wykonywania i odbioru robót budowlanych 

Rozporządzenia  
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                    Materiały dydaktyczne :  
 
Jaworski K. M.: Podstawy organizacji budowy. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
Jaworski K.M.: Metodologia projektowania realizacji 

budowy. PWN, Warszawa 1999. 
Katalogi Nakładów Rzeczowych.  
Poradniki budowlane.  
Praca zbior. pod red. W. Lenkiewicza: cz. I - Technologia 

robót budowlanych, cz. II – Organizacja i planowanie 
robót budowlanych. Warszawa 1985.  

Praca zbiorowa: Przygotowanie budowy wykonywanej 
nowoczesnymi technologiami. Warszawskie Centrum 
Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa 
PZITB. Warszawa 1998.  
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    Technologia robót budowlanych. Ćwiczenia projektowe  
autorzy: Włodzimierz Martinek, Mariola Książek, Wioletta Jackiewicz-Rek 
wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
rok wydania: 2007 
liczba stron: 206 
format:B5 
ISBN: 978-83-7207-686-1 

 

    Technologia robót budowlanych.  
autorzy: Włodzimierz Martinek, Paweł Nowak .Piotr Woyciechowski 
wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
Warszawa 2012 

 
 
Skrypty jest dostosowane do aktualnie obowiązujących programów nauczania na 
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i przeznaczony dla studentów 
realizujących ćwiczenia projektowe z przedmiotu Technologia i Organizacja Robót 
Budowlanych.  
 

      W opracowaniach zwrócono szczególną uwagę na podstawowe czynności 
projektowania oraz sposób właściwej prezentacji graficznej (wizualizacji) przyjętych 
rozwiązań. Skrypt uzupełniono aktualnymi danymi, dotyczącymi stosowanych 
obecnie materiałów budowlanych, a także wybranych maszyn i urządzeń. 
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      SPIS TREŚCI: 
 
 

 
1. Wprowadzenie do zagadnienia technologii robót budowlanych 
1.1. Specyfika projektowania technologii robót budowlanych 
1.2. Analiza efektywności przyjętych rozwiązań 
1.3. Formy projektu technologii robót budowlanych 
Literatura 
 
 

      2. Projektowanie robót transportowych 
2.1. Zadania transportu budowlanego 
2.2. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robót transportowych 
Literatura 
 
3. Roboty ziemne 
3.1. Zadania projektowe w robotach ziemnych 
3.2. Ustalenie wielkości zadań przy robotach ziemnych 
3.2.1. Określenie ilości zdejmowanej ziemi roślinnej 
3.2.2. Określenie ilości ziemi w nasypach i wykopach przy niwelacji terenu 
3.2.3. Obliczanie objętości wykopu szerokoprzestrzennego pod obiekt (ze wzoru Simpsona) 
3.2.4. Obliczanie objętości ziemi niezbędnej do obsypania fundamentów 
3.2.5. Obliczanie bilansu mas ziemnych 
3.3. Koncepcje wykonania robót i schematy rozwiązań zagadnień realizacyjnych przy robotach 
ziemnych 
3.3.1. Zdjęcie ziemi roślinnej 
3.3.2. Niwelacja terenu 
3.3.3. Wykonywanie wykopów pod obiekty 
3.4. Zasady obliczania wydajności eksploatacyjnej poszczególnych maszyn do robót ziemnych 
3.5. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robót ziemnych 
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Zakres wykładu: 

 

1.Wprowadzenie. 

2.Właściwości gruntów ze względu na prowadzenie robót ziemnych. 

3.Zasady określania ilości robót ziemnych. 

4.Zasady planowania przemieszczania mas ziemnych. 

5.Zasady zdejmowania ziemi roślinnej. 

6.Zasady wykonywania wykopów i nasypów. 

7.Wykonywanie robót za pomocą koparek i ładowarek. 

8.Wykonywanie robót za pomocą spycharek. 

9.Wykonywanie robót za pomocą zgarniarek i równiarek. 

10.Zagęszczanie gruntu. 

11.Wykonywanie przejść podziemnych metodą górniczą i bezwykopowo. 

12.Wykopy wąskoprzestrzenne pod instalacje. 

13.Dokumentacja techniczna dla robót ziemnych. 

14.Ścianki szczelne i szczelinowe. 

15.Wzmacnianie gruntów. 

16.Warunki wykonywania i odbioru robót ziemnych. 

17.Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas robót ziemnych. 
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1.Ogólna charakterystyka robót ziemnych 

 2.Elementy  robót ziemnych i wymagania techniczne  

 3.Zasady obliczania objętości  robót ziemnych 

 4.Obliczanie objętości robót ziemnych w wykopach   

 5.Zasady projektowania ,rozdziału mas ziemnych i 
transport 

 6.Grunt jako materiał budowlany 

 7.Roboty przygotowawcze 

 8.Roboty zasadnicze przy wykopach, budowie przekopów 
i nasypów  

 9.Roboty zakończeniowe 

 10.Organizacja zmechanizowanego wykonania robót 
ziemnych 

 11.Roboty ziemne w zimie 

 12.Bezpieczeństwo i higiena pracy w robotach ziemnych 
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1.Wprowadzenie. 
 
Roboty ziemne to zbiór procesów technologicznych 

w wniku których powstają obiekty budowlane 
wykonane w gruncie lub z gruntu budowlanego. 

 
Podstawowym schematem robót ziemnych to 

odspojenie gruntu,przemieszczenie odspojonego 
gruntu,ułożenie go w nasypie,odłożenie lub 
wywiezienie z trenu budowy. 

 
Roboty ziemne są masowe,ciężkie,pracochłonne i 

charakteryzują się wysokim stopniem 
zmechanizowania. 
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W robotach ziemnych wyodrębnia się: 

 

1.Roboty przygotowawcze. 

2.Roboty podstawowe. 

3.Roboty wykończeniowe. 

 

Roboty ziemne mogą mieć charakter: 

 

1.skupiony 

2.powierzchniowy 

3.liniowy  

4.mieszany 
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W wyniku prowadzonych robót powstają 
następujące budowle ziemne: 

 
1.Obiekty stałe: 
-nasypy drogowe,kolejowe 
-wykopy drogowe i kolejowe 
-makroniwelacja wyrównanie terenu 
-zapory wodne i ziemne 
-wały przeciwpowodziowe 
-skarpy 
 
2.Obiekty tymczasowe: 
-wykopy i nasypy tymczasowe 
-wykopy pod fundamenty obiektów budowlnych 
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Pojęcia w robotach ziemnych: 
 
Nasypy to budowle o określonym kształcie wykonywane z gruntu 

budowlanego. 
 
Wykopy to przestrzeń o określonym kształcie  i wymiarach, którą 

uzyskuje się po usunięciu z danego miejsca gruntu budowlanego. 
 
Podział wykopów: 
-szerokoprzestrzenne,gdy ich szerokość i długość znacznie przekraczają głębokość 
-wąskoprzestrzenne gdy szerokość jest mniejsza od 1.5 m 
-jamiste gdy długość i szerokość jest mniejsza od 1.5 m 

 
Ukop to objętość ziemi potrzebna jako materiał budowlany 
 
Odkład to określona objętość gruntu budowlanego przechowywana na 

placu budowy w celu wykorzystania w póżniejszym okresie. 
 
Zwałka to zbędna na terenie budowy objetość wydobytego gruntu 

budowlanego wywożonego z terenu budowy 
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WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW ISTOTNE ZE WZLĘDU NA 
PROWADZENIE ROBÓT ZIEMNYCH 

 
1.Grunt budowlany to część skorupy ziemskiej znajdujący 

się bezpośrednio pod budowlą. 
 
2.Podział gruntów na kategorie pod względem łatwości 

odspajania podaje norma PN-72/8932-01-10 kategorii 
gruntu ze wzlędu na wartość oporu przy odspajaniu. 

 
3.Kategorie 1-4 podatne na odspajanie: piaski, gleba, 

piaski gliniste, gliny, gliny ciężkie, iły. 
 
4. Kategorie 5-10 słabo podatne . 
 
5.Współczynnik spulchnienia-przyrost objętości gruntu 
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 WŁASCIWOŚCI GRUNTÓW ISTOTNE ZE WZGLĘDU NA PROWADZENIE ROBÓT ZIEMNYCH 
 Grunty budowlane 

 
 Grunty składają się ze szkieletu gruntowego i porów, przy czym pory mogą być wypełnione powietrzem, powietrzem i wodą lub wodą. 

Grunty mineralne rodzime, z punktu widzenia spójności międzycząsteczkowej, można podzielić na spoiste i sypkie. Grunty spoiste 
charakteryzują się przyczepnością między cząstkami. Należą do nich grunty pyłowe i iłowe o cząstkach w zasadzie mniejszych od 0.05 
mm. Wysychając grunty te powodują silne wzajemne przywieranie cząstek do siebie i utwardnienie. Grunty sypkie (niespoiste) są 
gruntami nie mającymi spójności między ziarnami zarówno w stanie suchym jak i mokrym, a w stanie małego zawilgocenia spójność 
występuje tylko w bardzo nieznacznym stopniu. Należą do nich grunty o wymiarach ziaren większych niż 0.05 mm, a więc piaski, żwiry, 
pospółka. Grunty spoiste po wyschnięciu tworzą zwarte bryły, grunty sypkie zaś rozsypują się na poszczególne ziarna.  

 a) cechy charakterystyczne: Gęstość właściwa szkieletu gruntowego: qs=ms/Vs, [t/m3], gdzie ms-masa szkieletu gruntowego próbki 
gruntu wysuszonej, t, Vs- objętość szkieletu gruntowego próbki gruntu, m3. Gęstość właściwa szkieletu gruntowego ma wartość stałą i 
wynosi średnio ok. 2.65 t/m3. Gęstość objętościowa gruntu: q=mm/V [t/m3], gdzie: mm- masa próbki gruntu z określoną, np. naturalną 
wilgotnością, t, V- całkowita objętość próbki gruntu, m3. Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego: qd=ms/V, [t/m3], gdzie: ms-masa 
szkieletu gruntowego wysuszonej próbki gruntu, t, V-całkowita objętość próbki gruntu, m3. Porowatość gruntu: jest stosunkiem 
objętości porów do objętości całego gruntu; podaje się ją w postaci ułamka lub w procentach. Spulchnienie gruntu: polega na tym, że 
przy odspajaniu powiększa on swoją objętość zależnie od rodzaju gruntu oraz sposobu odspojenia (spulchnienie początkowe); w 
nasypach spulchnienie początkowe zmniejsza się pod wpływem obciążenia warstw dolnych masą warstw górnych, pod wpływem opadów 
atmosferycznych oraz pod działaniem maszyn i narzędzi zgęszczających. Proces zmniejszenia spulchnienia początkowego przebiega 
najszybciej za pomocą narzędzi mechanicznych (ubijaki, walce wibracyjne, zagęszczarki...) W wyniku tych działań spulchnienie 
początkowe zanika częściowo pozostając w średnich warunkach jako spulchnienie końcowe. Aby określić objętość gruntu spulchnionego 
Vs, należy uwzględnić współczynnik spulchnienia, wprowadzając go jako mnożnik do obliczonej objętości gruntu rodzimego w wykopie. 
Wilgotność gruntu: jest to wyrażony w procentach stosunek masy wody zawartej w badanej próbce gruntu do masy jej szkieletu 
gruntowego. Wilgotność próbki w oblicza się wg.: w=(mm-ms)/ms*100%, [%], gdzie: mm- masa próbki wilgotnej, t, ms- masa próbki 
wysuszonej, t. Wilgotność gruntów ma duży wpływ na sposób ich odspajania i związaną z tym pracochłonność oraz na efekty 
zagęszczania; np. grunty gliniaste, które w stanie wilgotnym są łatwiej odspajalne niż w stanie suchym. Kąt stoku naturalnego: Grunty 
sypkie, jak piasek, żwiry, pospółki przy sypaniu nasypu przyjmują pochylenie skarpy, którego kąt, jaki tworzy ona z poziomem, zwany 
jest kątem stoku naturalnego. Przy gruntach spoistych (gliny, pyły, iły, lessy) duże znaczenie ma znaczna spójność między cząstkami 
tych gruntów, której nie mają lub mają w bardzo małym stopniu grunty sypkie. Jednak wartość tej spójności zależy przede wszystkim od 
stanu ich zawilgocenia. Dlatego też ściany boczne wykopów w tych gruntach w stanie suchym mogą zachowywać zbocza pionowe, 
natomiast przy stanie zawilgoconym mogą występować niebezpieczne osuwiska. Dlatego określenie kąta skarpy przy gruntach spoistych 
wymaga specjalnego opracowania.  
 

 b) klasyfikacja gruntów:  
 Podstawowym problemem mechaniki gruntów, istotnym dla wykonywania robót ziemnych, jest klasyfikacja gruntów. Klasyfikacja 

gruntów dotyczyć może różnych ich właściwości. Najbardziej związana z technologią robót ziemnych jest klasyfikacja gruntów pod 
względem trudności odspojenia. Grunty sklasyfikowano na 16 kategorii. Kategorie I-V odnoszą się do gruntów, które mogą być 
odspajane różnymi narzędziami oraz maszynami budowlanymi, pozostałe kategorie VI-XVI obejmują grunty począwszy od kredowych 
zwartych, poprzez średnio twarde skały, aż do skał bardzo twardych, odspajanych wyłącznie za pomocą mat. wybuchowych. Dla 
ułatwienia ustalania kategorii gruntu z punktu widzenia trudności odspojenia sporządzony został tzw. "Wykaz gruntów z podziałem na 
kategorie w zależności od trudności odspojenia”. Korzystając z tego wykazu zestawionego alfabetycznie (104 rodzaje gruntu), można 
niezwłocznie odnaleźć odpowiadające im kategorie z punktu widzenia trudności odspojenia. 
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 Spulchnienie gruntu: polega na tym, że 
przy odspajaniu powiększa on swoją 
objętość zależnie od rodzaju gruntu oraz 
sposobu odspojenia. 

 

 W nasypach spulchnienie początkowe 
zmniejsza się pod wpływem obciążenia 
warstw dolnych masą warstw górnych, 
pod wpływem opadów atmosferycznych 
oraz pod działaniem maszyn i narzędzi 
zgęszczających. 
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 b) klasyfikacja gruntów: 
  
 Podstawowym problemem mechaniki gruntów, istotnym dla 

wykonywania robót ziemnych, jest klasyfikacja gruntów. Klasyfikacja 
gruntów dotyczyć może różnych ich właściwości. Najbardziej 
związana z technologią robót ziemnych jest klasyfikacja gruntów 
pod względem trudności odspojenia.  

 Grunty sklasyfikowano na 16 kategorii.  
 

 Kategorie I-V odnoszą się do gruntów, które mogą być odspajane 
różnymi narzędziami oraz maszynami budowlanymi,  
 

 pozostałe kategorie VI-XVI obejmują grunty począwszy od 
kredowych zwartych, poprzez średnio twarde skały, aż do skał 
bardzo twardych, odspajanych wyłącznie za pomocą mat. 
wybuchowych.  
 

 Dla ułatwienia ustalania kategorii gruntu z punktu widzenia 
trudności odspojenia sporządzony został tzw. "Wykaz gruntów z 
podziałem na kategorie w zależności od trudności odspojenia”,104 
rodzaje gruntu z punktu widzenia trudności odspojenia. 
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 Technologia – całokształt wiedzy  dotyczącej 
konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra 
lub uzyskania określonego efektu 
przemysłowego lub usługowego. Inne znaczenie, 
technologie to produkty działalności 
inżynieryjnej. 

 Wiele produktów wymaga zastosowania lub 
może być wytworzonych w różnych 
technologiach , a o ich wyborze decyduje wiele 
czynników technicznych, ekonomicznych, 
społecznych czy kulturowych, jak np. koszt, 
czas, obwarowania prawne, bezpieczeństwo, 
wygoda itp. 
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 Inżynieria Lądowa jest odmianą nauk inzynierskich oraz 
dyscypliną która łączy w sobie takie umiejętności jak projektowanie, 
wznoszenie oraz utrzymanie wszelkich obiektów budowlanych 
obiektów budowlany w jego środowisku naturalnym a w 
szczególności takich jak mosty ,drogi,kanały ,zapory oraz przede 
wszystkim budynki. Inżynieria Lądowa jest jedną z najstarszych 
nauk inżynierskich zaraz po inzynierii wojskowej. W większości 
przypadków, jest narzędziem służącym do realizacji wizji 
budowniczych,architektów, którzy są pierwszym ogniwem procesu 
budpowlanego. 
 
 
 

 Wiedza która zawiera się w pojęciu Inżynieria Lądowa tradycyjnie 
jest powiązana z wieloma specjalnościami inżynierskimi takimi jak 
inżynieria środowiska, geotechnika, mechanika konstrukcji, 
inżynieria transportowa, hydrologia, inżynieria materiałowa, 
budownictwo wodne, geodezja, oraz inżynieria produkcji budowlanej 
i zarządzania. Inżynieria Lądowa znajduje zastosowanie na 
wszystkich poziomach życia: w sektorze publicznym od 
najmniejszych gmin aż do zakresu ogólnokrajowego, a w sektorze 
prywatnym od pojedynczych właścicieli mieszkań do 
międzynarodowych firm budowlanych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_%C5%9Brodowiska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Geotechnika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanika_konstrukcji
http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_transportowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_materia%C5%82owa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo_wodne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja
http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_produkcji_budowlanej_i_zarz%C4%85dzania
http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_produkcji_budowlanej_i_zarz%C4%85dzania
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     Roboty budowlane to budowa , a także prace 
polegające na przebudowie .montażu,remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 Prawa 
Budowlanego, Tekst Jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 156, 
poz. 1118 z późn. zm. 

 Podstawowe zasady dotyczące wykonywania robót budowlanych są 
unormowane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst 
Jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Określa ona całe 
postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, zasady ich 
wykonywania i postępowania po ich zakończeniu, oraz normuje działalność 
w tym zakresie. 

 Ponadto istnieje ogromna liczba przepisów prawnych, obowiązujących 
podczas wykonywania robót budowlanych uczestników procesu 
budowlanego. Do najważniejszych należą: 

 przepisy techniczno-budowlane (tj. warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne 
użytkowania obiektów budowlanych),  

 przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,  
 przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 oraz wiele innych przepisów, norm, opracowań techniczno-budowlanych, 

aprobat technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych 
dokumentów.  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_budowlane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_budowlane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_budowlane
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 "Inżynieria produkcji budowlanej i 
zarządzania" jest dziedziną wiedzy związaną z 
inżynierią lądową a obejmująca całokształt 
zagadnień funkcjonowania przemysłu i 
wykonawstwa budowlanego. 

 Inżynieria ta obejmuje pełną problematykę 
funkcjonowania przedsiębiorstw budowlanych i 
przemysłu budowlanego, realizacji procesów 
przemysłowych i wykonawczych integrując 
działania takich dyscyplin jak: metodologia 
projektowania realizacji budowy, technologia, 
mechanizacja, organizacja, zarządzanie, 
ekonomika, zastosowanie badań operacyjnych 
oraz systemy zapewnienia jakości w 
budownictwie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_l%C4%85dowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
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              SPECYFIKA PROJEKTOWANIA ROBÓT   

                           BUDOWLANYCH. 

 

    PROJEKTOWANIE-TWÓRCZA DZIAŁALNOŚC LUDZKA 
POPRZEDZAJĄCA POWSTANIE DANEGO PRODUKTU O 
OKREŚLONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH I PARAMETRACH 
UŻYTKOWYCH KTÓRY POWINIEN SPEŁNIAĆ 
OBOWIĄZUJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE: 

 

 -JAKOŚCI 

 -TRWAŁOŚCI 

 -NIEZAWODNOŚCI 

 -ŁATWOŚCI NAPRAWY I KONSERWACJI 

 -UTYLIZACJI 
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PRODUKT PRAC PROJEKTOWYCH: 
PROJEKT-ZBIÓR DOKUMENTÓW Z OPISAMI TECHNICZNYMI ,RYSUNKAMI TECHNICZNYMI,OBLICZENIAMI,ANALIZAMI 

ORAZ OPRACOWANIAMI W ZAKRESIE TECHNOLOGII WYKONANIA,KALKULACJE,KOSZTORYSY,SPECYFIKACJE 
 
PROJEKT TECHNOLOGICZNY-PODPORZĄDKOWANY REŻIMOWI CYKLU DZIAŁAŃ ZORGANIZOWANYCH W FAZACH: 
-PRZYGOTOWAWCZA:CEL DZIAŁANIA,ANALIZA WARUNKÓW BRZEGOWYCH 
-REALIZACYJNA:PRZYGOTOWANIE DYSPONOWANYCH ZASOBÓW,REALIZACJA ZADANIA 
-KONTROLNA:OKREŚLENIA STOPNIA OSIĄGNIETEGO CELU,KONTROLA KOMPLETNOŚCI I EKONOMICZNOŚCI 

OSIĄGNIĘTEGO CELU,KONTROLA WYNIKÓW 
 
NAJISTOTNIESZY ELEMENT KAŻDEJ FAZY: 
 
WŁAŚCIWIE ZDEFINIOWANIE I OKRESLENIE: 
- WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH 
- CELU PROJEKTU 
- WARUNKÓW POŚEREDNICH 
 
 IDENTYFIKACJA DZIAŁANIA ZASADNICZEGO NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W ASPEKTACH: 
 
-PRZEDMIOTOWYM:CO,GDZIE,KIEDY,CZYM,ZA ILE 
-ILOŚCIOWYM:ILE ROBÓT,W JAKICH JEDNOSTKACH 
-JAKOŚCIOWYM(STANDARDY,NORMY) 
-STATYSTYCZNO-MATEMATYCZNYM(PRAWDOPODOBIEŃSTWO PARAMETRÓW) 
-PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYM(DZIAŁANIE-EFEKT-ZYSK-STRATA) 
 
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE: 
-STAN WIEDZY OGÓLNEJ,DOSTEPNOŚĆ DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ,TECHNOLOGICZNEJ,ORGANIZACYJNEJ,WARUNKÓW,KRYTERIÓW JAKOŚCIOWYCH,ILOŚCIOWYCH 
-STAN FAKTYCZNY:ŚRODKI FINANSOWE,TECHNICZNE,SPRZETOWE,LUDZKIE 
-STAN POZYSKANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH  R+M+S  I GOTOWOŚĆ UŻYCIA 
-PROCEDURY PODEJMOWANIA DECYZJI 
-STOPIEŃ,STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ POPORZEDZAJĄCYCH 
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Dokumentacja techniczno-operacyjna w robotach 
ziemnych: 

 

1.Dokumentacja geotechniczna lub geologiczno-
inżynierska-wyniki kontrolnych badań gruntów ,wyniki 
badań laboratoryjnych . 

2.Dokumentacja geodezyjna. 

3.Projekt robót ziemnych. 

4.Pozwolenie na budowę. 

5.Dziennik budowy. 

6.Protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. 

7.Operaty geodezyjne powykonawcze. 

8.Książka obmiarów. 
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Projekt robót ziemnych: 

 

1.Projekt winien uwzględniać rozwiązanie 
wszystkich problemów warunkujących 
prawidłowe i bezpieczne wykonanie budowli 
ziemnych,umożliwić dokonanie obmiaru i wyceny 
robót. 

 

2.Projekt winien rozwiązywać sprawy 
wykopu,skarp,odwodnienia ,urabialności 
gruntów,transportu,odkładu z wykopów,bilansu 
mas ziemnych. 
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Zawartość projektu robót ziemnych: 
 
1.Orientacyjny plan sytuacyjny np.1:5000-25000. 
2.Szczególową dokumentację geodezyjną ,mapę do celów projektowych  w 

skali 1 : 500,wysokosciową ,warstwicową z elementami uzbrojenia terenu i 
terenów sąsiednich. 

3.Szczególową dokumentację geologiczną, hydrogeologiczną, wyniki badań, 
zjawiska np.. osuwiska ,krasowe, geodynamiczne-kurzawki, szkody 
górnicze, poziom wód gruntowych. 

4.Plan zagospodarowania działki z istniejącymi i  projektowanymi elementami 
obiektów budowlanych i liniowych. 

5.Charakterystyczne rzuty i przekroje poprzeczne i podłużne, posadowienie 
budowli, szczegóły, charakterystyczne parametry rodzaju, wytrzymałości 
gruntu ,stopnia zagęszczenia, odporności, informacje o sąsiednich 
budynkach, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,hydrauliczne 
konstrukcyjne  etc. 

6.Bilansy i rozdział mas ziemnych wraz z projektem organizacji składowania i 
przemieszczeń 

7.Projekt organizacji robót, placu budowy, drogi tymczasowe, zaplecze 
budowy, urządzenia, zestawienia środków RMS, harmonogramy pracy. 

8.Inne projekty niezbędne do realizacji robót ziemnych: sprawdzenie saperskie   
pirotechniczne, ochrona środowiska,żabki ,ptaszki,ślimaczki, zieleń, 
archeologia, odwodnienia, przekładki sieci, dróg,  
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 Wykop - budowla ziemna w postaci 
odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 
powstałej w wyniku usunięcia z niej 
gruntu 

 

 Grunt budowlany - część skorupy 
ziemskiej współpracująca lub mogąca 
współpracować z obiektem budowlanym, 
stanowiąca jego część lub służąca jako 
tworzywo do wykonywania budowli 
ziemnych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grunt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obiekt_budowlany
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 Maszyna do robót ziemnych - maszyna robocza, z reguły ciężka służąca do 
urabiania gruntów różnej kategorii przez: 

 oddzielanie (odspajanie) warstwy gruntu zwanej urobkiem  
 usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwał ,załadunek urobku 

,przesuwanie urobku ,zasypywanie urobkiem zagęszczanie urobku 
   
 Podział maszyn do robót ziemnych ze względu na sposób urabiania gruntu: 
 maszyny do odspajania i usuwania urobku (koparki)  
 maszyny do ładowania i usuwania urobku (ładowarki)  
 maszyny do odspajania i przesuwania urobku (spycharki, 

zrywarki,równiarki, zgarniarki)  
 maszyny do zagęszczania urobku (walce i ubijarki)  
 Podział ze względu na ciągłość ruchu: 
 maszyny jednonaczyniowe (ruch przerywany)  
 maszyny wielonaczyniowe (ruch ciągły)  

 
 Ze względu na rodzaj podwozia:gąsienicowe (ciągniki gąsienicowe) 

kołowe (ciągniki kołowe, podwozia samochodowe) szynowe kroczące  
 pontonowe  

 
 Ze względu na użycie ciągnika: 
 maszyny uciągowe (proces urabiania odbywa się przy udziale uciągu 

podwozia) spycharki, zrywarki, zgarniarki, równiarki, ładowarki, koparki 
wielonaczyniowe do rowów, zagęszczarki walcowe maszyny bezuciągowe 
(osprzętowe) koparki jednonaczyniowe, wiertnice i młoty, koparki z 
osprzętem chwytakowym, zgarniakowym, ładowarkowym, układarki rur z 
osprzętem zgarniakowym lub ubijarkowym  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyna_robocza
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maszyna_robocza_ci%C4%99%C5%BCka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grunt_(geologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koparka
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81adowarka_%C5%82y%C5%BCkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spycharka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zrywarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wniarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgarniarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walec_(maszyna)
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ubijarka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podwozie_(motoryzacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85gnik_g%C4%85sienicowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85gnik_ko%C5%82owy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koparka_wielonaczyniowe_do_row%C3%B3w&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koparka_wielonaczyniowe_do_row%C3%B3w&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koparka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiertnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82ot
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chwytak_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82adarka_rur


 1.WPROWADZENIE ROBOTY ZIEMNE –INFORMACJE OGÓLNE 
 Roboty ziemne to zbiór procesów technologicznych  charakteryzujących się tym,że w wyniku powstaja 

obiekty budowlane wykonanae w gruncir lub z gruntu budowlanego.  
 Roboty ziemne to roboty budowlane polegające na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego 

przemieszczaniu na inne miejsce i nadawaniu mu kształtu, zgodnie z wymaganiami projektu. Roboty 
ziemne prowadzi się podczas realizacji: 

 budowli podziemnych np. zbiorników, tuneli, schronów 
 fundamentów budowli nadziemnych 
 instalacji podziemnych, np. rurociągów, kabli 
 podłoża pod nawierzchnie, np. dróg, linii kolejowych, lotnisk, placów 
 kształtowania terenu, np. usypywania wałów, nasypów, tworzenia sztucznych wzniesień i dolin 
 Ponadto roboty ziemne, nie związane z budownictwem, występują np. w górnictwie odkrywkowym, 

podczas wznoszenia obiektów związanych z obronnością kraju, kształtowania wysypisk odpadów 
komunalnych, przemysłowych. 

 Biorąc po uwagę kształt i rozmiary zajętego pasa terenu rozróżnia się: 
 roboty ziemne liniowe - wykonywane na wąskim i długiem pasie terenu, np. roboty ziemne związane 

z budową drogi, układaniem torowisk, rurociągów lub kabli pod powierzchnią terenu. 
 roboty ziemne powierzchniowe - wykonywane w celu dostosowywania powierzchni terenu do 

potrzeb przyszłej zabudowy, np. pod lotnisko, place miejskie 
 wykopy budowlane - niezbędne do wykonywania podziemnych części budynków lub innych obiektów 

budowlanych oraz posadowienia ich fundamentów (zależnie od wymiarów planie rozróżnia się wykopy 
szerokoprzestrzenne-o wszystkich bokach dłuższych niż 2 metry oraz wykopy wąskoprzestrzenne-w 
których jeden z boków jest dłuższy niż 2 metry 

 Ponadto roboty ziemne możemy podzielić na wykopy i nasypy zależnie od tego, czy wykonuje się je niżej, 
czy powyżej istniejącej powierzchni terenu. Zarówno wykopy, jak i nasypy mogą występować jako stałe, 
docelowe elementy ukształtowania terenu i jako czasowe , przeznaczone do wykonywania określonych 
robót budowlanych czy instalacyjnych w wykopie lub do rozprowadzania ziemi z nasypu po zakończeniu 
budowy. 

 Zarówno wykopy, jak i nasypy mają określony kształt geometryczny, umożliwiając obliczenie ilości ziemi 
przeznaczonej do przemieszczenia podczas robót ziemnych. Wielkościami charakterystycznymi 
określającymi wykop są: szerokość i długość wykopu na powierzchni, szerokość i długość dna wykopu, 
głębokość oraz nachylenie skarp (ścian bocznych) w stosunku do poziomu. W nasypie wyróżniamy 
następujące wielkości: szerokość i długość podstawy nasypu, szerokość i długość korony nasypu, 
wysokość i nachylenie skarp.-FOTOGRAMY ZAŁACZNIK  NR 1 
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WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

 Roboty ziemne to roboty budowlane polegające na 
wydobywaniu gruntu naturalnego, jego 
przemieszczaniu na inne miejsce i nadawaniu mu 
kształtu, zgodnie z wymaganiami projektu. Roboty 
ziemne prowadzi się podczas realizacji: 

 budowli podziemnych np. zbiorników, tuneli, 
schronów 

 fundamentów budowli nadziemnych 

 instalacji podziemnych, np. rurociągów, kabli 

 podłoża pod nawierzchnie, np. dróg, linii 
kolejowych, lotnisk, placów 

 kształtowania terenu, np. usypywania wałów, 
nasypów, tworzenia sztucznych wzniesień i dolin 

 



WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

 Biorąc po uwagę kształt i rozmiary zajętego pasa terenu 
rozróżnia się: 

 roboty ziemne liniowe - wykonywane na wąskim i długiem 
pasie terenu, np. roboty ziemne związane z budową drogi, 
układaniem torowisk, rurociągów lub kabli pod powierzchnią 
terenu. 

 roboty ziemne powierzchniowe - wykonywane w celu 
dostosowywania powierzchni terenu do potrzeb przyszłej 
zabudowy, np. pod lotnisko, place miejskie 

 wykopy budowlane - niezbędne do wykonywania 
podziemnych części budynków lub innych obiektów 
budowlanych oraz posadowienia ich fundamentów (zależnie 
od wymiarów planie rozróżnia się wykopy 
szerokoprzestrzenne-o wszystkich bokach dłuższych niż 2 
metry oraz wykopy wąskoprzestrzenne-w których jeden z 
boków jest dłuższy niż 2 metry 
 



 Grunty budowlane 
 

 Grunty składają się ze szkieletu gruntowego i porów, przy czym pory mogą być wypełnione powietrzem, powietrzem i wodą lub wodą. 
Grunty mineralne rodzime, z punktu widzenia spójności międzycząsteczkowej, można podzielić na spoiste i sypkie. Grunty spoiste 
charakteryzują się przyczepnością między cząstkami. Należą do nich grunty pyłowe i iłowe o cząstkach w zasadzie mniejszych od 0.05 
mm. Wysychając grunty te powodują silne wzajemne przywieranie cząstek do siebie i utwardnienie. Grunty sypkie (niespoiste) są 
gruntami nie mającymi spójności między ziarnami zarówno w stanie suchym jak i mokrym, a w stanie małego zawilgocenia spójność 
występuje tylko w bardzo nieznacznym stopniu. Należą do nich grunty o wymiarach ziaren większych niż 0.05 mm, a więc piaski, żwiry, 
pospółka. Grunty spoiste po wyschnięciu tworzą zwarte bryły, grunty sypkie zaś rozsypują się na poszczególne ziarna.  

 a) cechy charakterystyczne: Gęstość właściwa szkieletu gruntowego: qs=ms/Vs, [t/m3], gdzie ms-masa szkieletu gruntowego próbki 
gruntu wysuszonej, t, Vs- objętość szkieletu gruntowego próbki gruntu, m3. Gęstość właściwa szkieletu gruntowego ma wartość stałą i 
wynosi średnio ok. 2.65 t/m3. Gęstość objętościowa gruntu: q=mm/V [t/m3], gdzie: mm- masa próbki gruntu z określoną, np. naturalną 
wilgotnością, t, V- całkowita objętość próbki gruntu, m3. Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego: qd=ms/V, [t/m3], gdzie: ms-masa 
szkieletu gruntowego wysuszonej próbki gruntu, t, V-całkowita objętość próbki gruntu, m3. Porowatość gruntu: jest stosunkiem 
objętości porów do objętości całego gruntu; podaje się ją w postaci ułamka lub w procentach. Spulchnienie gruntu: polega na tym, że 
przy odspajaniu powiększa on swoją objętość zależnie od rodzaju gruntu oraz sposobu odspojenia (spulchnienie początkowe); w 
nasypach spulchnienie początkowe zmniejsza się pod wpływem obciążenia warstw dolnych masą warstw górnych, pod wpływem opadów 
atmosferycznych oraz pod działaniem maszyn i narzędzi zgęszczających. Proces zmniejszenia spulchnienia początkowego przebiega 
najszybciej za pomocą narzędzi mechanicznych (ubijaki, walce wibracyjne, zagęszczarki...) W wyniku tych działań spulchnienie 
początkowe zanika częściowo pozostając w średnich warunkach jako spulchnienie końcowe. Aby określić objętość gruntu spulchnionego 
Vs, należy uwzględnić współczynnik spulchnienia, wprowadzając go jako mnożnik do obliczonej objętości gruntu rodzimego w wykopie. 
Wilgotność gruntu: jest to wyrażony w procentach stosunek masy wody zawartej w badanej próbce gruntu do masy jej szkieletu 
gruntowego. Wilgotność próbki w oblicza się wg.: w=(mm-ms)/ms*100%, [%], gdzie: mm- masa próbki wilgotnej, t, ms- masa próbki 
wysuszonej, t. Wilgotność gruntów ma duży wpływ na sposób ich odspajania i związaną z tym pracochłonność oraz na efekty 
zagęszczania; np. grunty gliniaste, które w stanie wilgotnym są łatwiej odspajalne niż w stanie suchym. Kąt stoku naturalnego: Grunty 
sypkie, jak piasek, żwiry, pospółki przy sypaniu nasypu przyjmują pochylenie skarpy, którego kąt, jaki tworzy ona z poziomem, zwany 
jest kątem stoku naturalnego. Przy gruntach spoistych (gliny, pyły, iły, lessy) duże znaczenie ma znaczna spójność między cząstkami 
tych gruntów, której nie mają lub mają w bardzo małym stopniu grunty sypkie. Jednak wartość tej spójności zależy przede wszystkim od 
stanu ich zawilgocenia. Dlatego też ściany boczne wykopów w tych gruntach w stanie suchym mogą zachowywać zbocza pionowe, 
natomiast przy stanie zawilgoconym mogą występować niebezpieczne osuwiska. Dlatego określenie kąta skarpy przy gruntach spoistych 
wymaga specjalnego opracowania.  
 

 b) klasyfikacja gruntów:  
 Podstawowym problemem mechaniki gruntów, istotnym dla wykonywania robót ziemnych, jest klasyfikacja gruntów. Klasyfikacja 

gruntów dotyczyć może różnych ich właściwości. Najbardziej związana z technologią robót ziemnych jest klasyfikacja gruntów pod 
względem trudności odspojenia. Grunty sklasyfikowano na 16 kategorii. Kategorie I-V odnoszą się do gruntów, które mogą być 
odspajane różnymi narzędziami oraz maszynami budowlanymi, pozostałe kategorie VI-XVI obejmują grunty począwszy od kredowych 
zwartych, poprzez średnio twarde skały, aż do skał bardzo twardych, odspajanych wyłącznie za pomocą mat. wybuchowych. Dla 
ułatwienia ustalania kategorii gruntu z punktu widzenia trudności odspojenia sporządzony został tzw. "Wykaz gruntów z podziałem na 
kategorie w zależności od trudności odspojenia”. Korzystając z tego wykazu zestawionego alfabetycznie (104 rodzaje gruntu), można 
niezwłocznie odnaleźć odpowiadające im kategorie z punktu widzenia trudności odspojenia. 
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 Narzędzia i maszyny do robót ziemnych 
 a) narzędzia do ręcznego wykonywania robót ziemnych 
  Do ręcznego odspajania gruntu używa się, zależnie od spoistości, łopat, szpadli (rydli), kilofów (oskardów) i 

motyk. Do ręcznego odspajania gruntów bardzo spoistych, kamienistych i skalistych lub zamarzniętych stosuje się 
łomy i kliny wbijane w grunt młotami lub młoty pneumatyczne z różnymi wymiennymi końcówkami. 

 Do załadunku lub przemieszczania gruntów sypkich służą szufle, a gruntów bardziej spoistych-łopaty. 
 Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż zasięg człowieka z łopatą (do 2 m), to do wydobywania urobku stosuje 

się pośrednie pomosty przesypowe lub proste żurawiki z napędem ręcznym, spalinowym lub elektrycznym. 
 Do ręcznego transportu poziomego urobku na niewielkie odległości najczęściej używa sie taczek. 
 Maszyny do robót ziemnych 
 spycharka - stosowana do odspajania, przemieszczania i rozścielania gruntów oraz oczyszczania terenu z 

krzewów i pni. Spycharki mogą być lekkie na podwoziach zwykłych ciągników rolniczych, lub ciężkie na 
podwoziach gąsiennicowych. Praca spycharki polega na: odspojeniu gruntu przez ścinanie lemieszem, 
uformowaniu wału z urobku przed lemieszem, przesunięciu na pchanie przed maszyną urobionego gruntu na 
miejsce odkładania lub kształtowania nasypu,  podniesieniu lemiesza i rozścieleniu przesuniętego urobku w 
postaci warstwy o żądanej grubości oraz powrocie do pozycji wyjściowej. 

 zgarniarka - służą one do odspajania, przemieszczania, rozścielania i wyrównywania urobku. Zgniatarka składa 
się z szufli, zespołu jezdnego oraz ciągnika kołowego lub gąsiennicowego, który może być przyczepiony lub na 
stałe, przegubowo połączony z maszyną. Praca zgarniarki polega na: skrawaniu gruntu nożem z jednoczesnym 
napełnianiem szufli urobkiem, podniesieniu szufli, transporcie urobku na miejsce przeznaczenia, rozścielenia 
urobku opuszczoną szuflą. 

 równiarka - jej podstawowym zadaniem jest wyrównywanie terenu, profilowanie nasypów, kształtowanie koryt 
pod roboty drogowe oraz usuwanie zewnętrznych warstw ziemi roślinnej. Równiarki podobnie jak zgarniarki, 
mogą być przyczepne lub samobieżne. Ich części robocze to zrywak i lemiesz. Zrywak spulchnia grunt, a lemiesz 
przesuwa go, z tym że lemiesz może przyjmować położenie skośne w stosunku do osi podłużnej maszyny, dzięki 
czemu odrzuca urobek na bok. 

 koparka - służy do odspajania i wydobywania gruntu i jednocześnie do ładowania go na samochody lub 
odkładania na miejsce składowania. Najczęściej spotykanym typem koparki, stosowanej do wykopów w 
budownictwie jest  koparka łyżkowa przedsiębierna, która odspaja grunt przez naruszenie struktury, zębami 
stalowymi, umieszczonymi na roboczej krawędzi łyżki i jednocześnie ruchem łyżki przed siebie i (lub) do góry 
napełnia ją urobkiem. Wyróżniamy także inne rodzje koparek 

           - koparki zbierakowe 
           - koparki chwytakowe 
           - koparki wieloczerpakowe  
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WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

 Parametry poprawy parametrów technicznych 
podłoża gruntowego – technologia robót i 
parametry oceny. 

 Przystepując do omawiania metod poprawy parametrów 
podłoża nalezy najpierw zwrocić uwage na rodzaj 
podłoża gruntowego na ktorym te metody bedą 
wykonywane. Podłoza gruntowe przeznaczone pod 
potrzeby dziedziny jakim jest budownictwo zosataly 
zawarte w polskiej normie PN-86/B-02480, zgodnie z 
którą za grunt budowlany uznaje się tę część skorupy 
ziemskiej, która współpracuje lub może współpracować z 
obiektem budowlanym . Za grunt budowlany, zgodnie z 
normą, stanowi jego element lub służy jako tworzywo do 
wykonania z niego budowli ziemnych. 

 Poniżej przedstawiono  uogólniony podzial gruntów 
budowlanych wg PN-86/B-02480  



WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

 Wykonywanie robót ziemnych wymaga 
znajomości cech gruntu. Klasyfikacje 
gruntów budowlanych uwzgledniającą 
wspólczynnik spulchnienia gruntu , który 
jest glownym parametrem oceny podłoża 
gruntowego. Podano w normie branżowej 
B-72/8932-01. W budownictwie grunty 
mogą występowac w stanie: rodzimym, 
spulchnionym lub ubitym  



WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

 Stan spulchniony jest to taki stan , w którym 
poszczególne cząsteczki gruntu stanu rodzimego lub 
ubitego odziela sie od siebie przez odspojenie. W wyniku 
spulchnienia następuje wzrost objętości gruntu w 
stousunku do stanu rodzimego. Stosunek objętosci 
gruntu po spulchnieniu do objętości w stanie rodzimym 
nazywamy współczynnikiem spulchnienia. 

 W nasypach spulchnienie początkowe zmniejsza się pod 
wpływem obciążenia warstw dolnych masą warstw 
górnych, pod wpływem opadów atmosferycznych oraz 
pod działaniem maszyn i narzędzi zgęszczających. Proces 
zmniejszenia spulchnienia początkowego przebiega 
najszybciej za pomocą narzędzi mechanicznych (ubijaki, 
walce wibracyjne, zagęszczarki...) W wyniku tych działań 
spulchnienie początkowe zanika częściowo pozostając w 
średnich warunkach jako spulchnienie końcowe. Aby 
określić objętość gruntu spulchnionego Vs, należy 
uwzględnić współczynnik spulchnienia, wprowadzając go 
jako mnożnik do obliczonej objętości gruntu rodzimego 
w wykopie.  



WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

 Wilgotność gruntów ma duży wpływ na sposób ich 
odspajania i związaną z tym pracochłonność oraz na 
efekty zagęszczania; np. grunty gliniaste, które w stanie 
wilgotnym są łatwiej odspajalne niż w stanie suchym. 

  Kąt stoku naturalnego: Grunty sypkie, jak piasek, żwiry, 
pospółki przy sypaniu nasypu przyjmują pochylenie 
skarpy, którego kąt, jaki tworzy ona z poziomem, zwany 
jest kątem stoku naturalnego. Przy gruntach spoistych 
(gliny, pyły, iły, lessy) duże znaczenie ma znaczna 
spójność między cząstkami tych gruntów, której nie mają 
lub mają w bardzo małym stopniu grunty sypkie. Jednak 
wartość tej spójności zależy przede wszystkim od stanu 
ich zawilgocenia. Dlatego też ściany boczne wykopów w 
tych gruntach w stanie suchym mogą zachowywać 
zbocza pionowe, natomiast przy stanie zawilgoconym 
mogą występować niebezpieczne osuwiska. Dlatego 
określenie kąta skarpy przy gruntach spoistych wymaga 
specjalnego opracowania. 
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 WZMACNIANIE PODŁOŻA : 1)ulepszanie (a) 
dynamiczne zagęszczanie(metody impulsowe: ciężkie 
ubijanie, wybuchy: metody wibracyjne: wałowanie 
wibracyjne, wibroflotacja) (b) wymiana gruntu (płytka: 
poduszki żwirowa, lub pełna wymiana warstw słabych, 
(grunt może być zamieniony na inny grunt, lub inny 
materiał np. keramzyt- otrzymywany w wyniku 
technicznej obróbki glin- obc maleją 10 krotnie lub na 
piankę gps- 20kg/m^3); wgłębna: pale żwirowe, lub 
słupy kamienne, (c) prekonsolidacja; balastowanie 
(wstępne obciążenie nasypem), dreny piaskowe, 
geodreny  , 2) zbrojenie (przepony(geotekstylia, 
geosiatka, geomembrana, geokompozyty), zbrojenie 
szkieletowe( teksom- piasek z cienką nicią polimerową, 
gabiony, nepusol- oponogrunt), zbrojenie prętowe( 
mikrofale, kotwy, gwoździe) 3)stabilizacja( 
powierzchniowa(cement, wapno, emulsje bitumiczne, 
żywica, szkło wodne), iniekcje cementowe, sylikatyzacja, 
sylik. Elektrokinetyczna, wgłębne stabilizacje termiczne, 
iniekcja strumieniowa jet grouting) 
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 Metody i technologia poprawy podłoża gruntowego. 
 Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji naw. drogowej. 
 Geosyntetyki, geotkaniny, geosiatki, geowłókniny - te materiały pomagają rozwiązać realne 

problemy konstrukcyjne. Są wykorzystywane m.in. w następujących zastosowaniach: 
 • budowa nasypów drogowych i kolejowych  
 • wzmacnianie podłoży  
 • zbrojenie gruntu  
 • zbrojenie warstwy ścieralnej w drogownictwie  
 RODZAJE STOSOWANYCH GEOSYNTETYKÓW: 
 1.geowłókniny –wytwarzane w postaci runa włókien o uporządkowanej lub przypadkowej 

orientacji, połączonych siłami tarcia/kohezji/adhezji ->igłowane, przeszywane, zgrzewane 
termicznie, łączone chemicznie 

 2.geotkaniny - wywarzane przez przeplatanie 2-óch lub więcej układów włókien  
 3.geosiatki – płaskie struktury z regularną, otwartą siatką o oczkach 10÷100mm. 
 4.geodzianiny – powstające przez przeplatanie pętli jednej lub więcej przędz lub włókien. 
 5.geosieci – płaskie struktury z otworami znacznie większymi niż elementy składowe i w których 

oczka są połączone węzłami. 
 6.georuszty – z regularną, otwartą siatką o sztywnych węzłach o dużej wytrzymałości na 

rozciąganie. 
 7.geokompozyty – materiał złożony, zbudowany z co najmniej jednego wyrobu geotekstylnego. 

włóknina + siatka / tkanina 
    
 8.geomembrany – wyroby nieprzepuszczalne lub o b. małej przepuszczalności, stosowane jako 

wodo-szczelne przepony do izolowania cieczy, ciał stałych lub gazów. 
 9.wyroby geotekstylne pokrewne – przepuszczalne polimerowe materiały konstrukcyjne mogące 

mieć postać arkusza lub taśmy. np. maty komórkowe 
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 A) LOKALIZACJA GEOSYNTETYKÓW: 

  ▪warstwy separacyjne (geowłókniny, geotkaniny) 

  ▪warstwy filtracyjne (geowłókniny, geotkaniny) 

  ▪drenaż (grube geowłókniny, struktury przestrzenne 
z warstwą filtracyjną lub bez niej) 

  ▪nasypy i podłoża nawierzchni (geowłókniny o 
zwiększonej wytrzymałości, geotkaniny, geosiatki, 
geokompozyty) 

  ▪warstwy izolacyjne (geomembrany) 

  ▪warstwy zabezpieczające przed erozją (geosiatki, 
geomaty, biomaty) 

  ▪warstwy odprężające w naprawach spękań odbitych 
w naw. Asfaltowych (geowłókniny, geosiatki, 
geokompozyty) 
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 B) FUNKCJE GEOSYNTETYKÓW: 
 

 ->stworzenie trwałego i stabilnego podparcia dla konstr. nawierzchni, co 
jest jednym z warunków zapewnienia wymaganej nośności nawierzchni 

 ->zmniejszenie głębokości wymiany gruntu dla celów wzmocnienia słabego 
podłoża gruntowego 

 ->zatrzymywanie gruntu i innych cząstek poddanych ciśnieniu spływowemu 
w kontakcie z gruntem, przy zachowaniu przepływu cieczy (filtr odwrotny)  

 ->zapobieganie mieszaniu się sąsiednich gruntów i kruszyw (funkcja 
odcinająca) 

 ->jako warstwa drenująca do zbierania wód opadowych, gruntowych i 
innych, z umożliwieniem ich przepływu w płaszczyźnie geosyntetyku 

 ->umożliwienie prowadzenia ruchu budowlanego w trudnych warunkach 
gruntowych 

 ->przedłużenie trwałości naprawy spękanych nawierzchni (spękania 
odbite), polegającej na remoncie lub wzmocnieniu nawierzchni. 

 ->połączenie konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach jezdni lub 
połączenie z poszerzonym poboczem 

 ->zapobieganie powstawaniu spękań odbitych w nowych nawierzchniach 
półsztywnych. 
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 Stabilizacja spoiwami 
 Modyfikacja gruntu: wstępne ulepszenie gruntu spoistego, zmierzające do poprawy urabialności, 

zwiększenia stopnia rozdrobnienia, obniżenia wilgotności naturalnej i aktywacji powierzchni 
cząstek gruntowych. Stosuje się do tego celu: wapno hydratyzowane Ca(OH)2, wapno palone 
mielone CaO, aktywne popioły lotne z węgla  brunatnego CaO>7%. 

 Stabilizacja gruntu: właściwy proces ulepszania, przekształcający grunt sypki lub spoisty w 
konstrukcyjny materiał drogowy, odznaczający się odpowiednią nośnością i odpornością na 
działanie wody i mrozu. 

  ->fizyczna_poprawa zagęszczalności i zmniejszenie wrażliwości na warunki atmosferyczne 
  ->fizykochemiczna_ważną rolę odgrywają oddziaływania elektrostatyczne, adhezja, 

sorpcja, wiązania wodorowe występujące na powierzchni kontaktu  ziarn lub cząstek gruntowych 
z materiałem wiążącym 

 ->chemiczna_prowadząca do powstania w gruncie trwałego szkieletu nośnego na skutek procesu 
wiązania spoiw z drobnymi frakcjami gruntowymi.  

   
 Rodzaje spoiw: a)cement b)wapno c)aktywny popiół lotny d)żużel wielkopiecowy granulowany 

e)emulsja polimerowa 
   
 ad a) z kruszywami: piaski, mieszanki i żwiry, stosować cement portlandzki 32,5, portlandzki z 

dodatkami lub hutniczy, dodatki  
 ulepszające: wapno, popioły lotne i chlorek wapniowy. 
 ad b) zawartość wapna 1do3%, wapno hydratyzowane lub wapno palone niegaszone 
 ad c) z węgla brunatnego + dodatki ulepszające: cement, chlorek wapniowy i wodorotlenek 

sodowy 
 ad d) z kruszywami naturalnymi lub łamanymi, aktywizatory typu wapno niegaszone mielone czy 

wapno hydratyzowane[3.] 
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 Wzmacnianie gruntu metodą Jet Grounting 
 • Technologia 
 Metoda polega na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizującym wtłaczanym 

strumieniowo pod wysokim ciśnieniem (200-300 bar). Można w ten sposób 
wzmacniać wszelkiego rodzaju grunty: organiczne, torfy i namuły, luźne piaski o 
różnej granulacji i plastyczne grunty spoiste. Zastępuje ściany szczelinowe, pale. W 
pierwszym etapie wzmacniania, żerdzią średnicy 88,9 mm, drąży się grunt do 
głębokości przewidzianej w projekcie. W trakcie wiercenia stosuje się płuczkę wodną 
lub bentonitową. Ciecz tłoczona pod ciśnieniem znacznie ułatwia wiercenie. Po 
osiągnięciu żądanej głębokości rozpoczyna się strumieniowe tłoczenie zaczynu przez 
dysze, umieszczone w dolnej części żerdzi. W trakcie iniekcji grunt jest rozdrabniany i 
mieszany z zaczynem. Obrotowy sposób podnoszenia żerdzi przy jednoczesnym 
tłoczeniu zawiesiny umożliwia wykonanie kolumny gruntowo-cementowej w kształcie 
walca. Jego średnica zależy od rodzaju gruntu i technologii iniekcji -wielkości 
ciśnienia, składu iniektu, a także średnicy dysz i czasu iniekcji. W ten sposób 
powstają kolumny średnicy od 40 do 180 cm. 

 • Zastosowanie  
 Metoda Jet Grounting może być wykorzystana nie tylko przy wzmacnianiu wszelkiego 

rodzajów gruntów ale i przy wzmacnianiu oraz uszczelnianiu wału 
przeciwpowodziowego. Odbywa się to za pomocą przesłon filtracyjnych. Technologię 
iniekcji zastosowano na przykład do wykonania pionowej przesłony izolacyjnej w 
obwałowaniach stopnia wodnego na Zalewie Zegrzyńskim w miejscowości Dębe. 
Można ją także stosować przy wykonywaniu szczelnych wykopów w nawodnionych 
gruntach. Wykop otacza się ścianami szczelinowymi, a dno wypełnia kolumnami 
cementowo-gruntowymi nachodzącymi na siebie. Dzięki odpowiedniemu dobraniu 
składu zaczynu wodoszczelność przesłony wynosi k=10-7÷10-9 cm/s. Po wykonaniu 
ścian oraz iniekcji uszczelniających w dnie wykopu, można wypompować wodę i 
rozpocząć wybieranie gruntu. 
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     Maszyny do robót ziemnych 
 spycharka - stosowana do odspajania, 

przemieszczania i rozścielania gruntów oraz 
oczyszczania terenu z krzewów i pni.  

 zgarniarka - służą one do odspajania, 
przemieszczania, rozścielania i wyrównywania 
urobku.  

 równiarka - jej podstawowym zadaniem jest 
wyrównywanie terenu, profilowanie nasypów, 
kształtowanie koryt pod roboty drogowe oraz 
usuwanie zewnętrznych warstw ziemi roślinnej. 
koparka - służy do odspajania i wydobywania 
gruntu i jednocześnie do ładowania go na 
samochody lub odkładania na miejsce 
składowania.  
 



 Technologia zmechanizowanych robót ziemnych 
 

 1.Roboty przygotowawcze 
 rozbiórka istniejącej zabudowy 
 usunięcie lub przełożenie wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych i łącznościowych 
 wycinanie i karczowanie małowartościowej zieleni 
 zabezpieczenie przed zniszczeniem przez maszyny robocze te elementy zagospodarowania terenu, które są przeznaczone do adaptacji lub wykorzystania 

w czasie budowy 
 zdjęcie warstwy ziemi roślinnej (hamusu) 
 obniżanie lustra wody gruntowej, jeżeli z badań geologicznych wynika, że jest położone powyżej dna projektowanego wykopu 

 
 Wytyczanie robót ziemnych  
 wytyczenie obrysu robót ziemnych w terenie polega na oznaczeniu palikami, słupkami i deskami charakterystycznych punktów przekroju poprzecznego 

nasypu lub wykopu; tak więc trzeba wyznaczyć i następnie utrwalić: położenie osi geometrycznej szerokości korony i podstawy, wysokości nasypów, 
głębokości wykopów oraz nachylenie skarp. Dokładność wymaganą podczas wytyczania robót ziemnych można uzyskać, posługując sie tyczkami, 
ruletkami, węgielnicami, poziomicami i szablonami desek. W bardziej skomplikowanych obrysach robót lub gdy jest wymagana duża dokładność (np. 
wykopy pod instalacje) konieczne jest tycznie obrysu za pomocą instrumentów geodezyjnych. 
 

 2.Wykonywanie wykopów 
 Metoda czołowa 
 Do wykonywania wykopów tą metodą stosuje się koparki, które mogą pracować na krawędzi wykopu lub, co korzystniejsze, na jego dnie. Sposób ten 

polega na kopaniu  od razu na przewidzianą głębokość i szerokość wykopu. Jeżeli szerokość wykopu jest większa niż zasięg łyżki koparki, to maszyna 
musi się przemieszczać w w wykopie w kierunku poprzecznym lub kilkakrotnie pokonywać długość wykopu, co zmniejsza szybkość i sprawność 
prowadzenia robót. 

 Metoda warstwowa   
 Wykopy szerokie wykonuje się warstwami, gdy urobek można przemieszczać na stosunkowo niewielką odległość. Wówczas do kopania tym sposobem 

używa się spycharek lub zgarniarek, które przejeżdżają przez całą długość lub szerokość wykopu, skrawając grunt warstwą grubości kilkunastu 
centymetrów i odpychając urobek na miejsce zwałki. Wielokrotne powtarzanie tej operacji pozwala na pogłębienie wykopu do żądanej głębokości. 
 

 3.Umacnianie skarp wykopów 
 Wykopy stałe, czyli w przyszłości nie do zasypania, muszą mieć skarpy o takim nachyleniu nawet w warunkach niekorzystnych zapewni nieosuwanie się 

ziemi do wykopu. 
 Skarpy wykopów tymczasowych, przeznaczonych do zasypania po zakończeniu robót, staramy się ukształtować tak, aby nadać im możliwie najbardziej 

bezpieczne nachylenie.  
 Umocnienia wykonuje się jako deskowanie ażurowe, deskowanie pełne lub ścianki szczelne. W wykopach wąskich i długich, zwanych wykopami 

wąskoprzestrzennymi, deskowania sąsiednich ścian wykopu rozpiera się między sobą, natomiast w wykopach szerokoprzestrzennych deskowania 
podpiera się lub kotwi w gruncie. 

 Wykonanie wykopu rozpieranego polega na kopaniu warstwami grubości równej dwóm lub trzem szerokościom desek. Po wykopaniu warstwy zakłada 
się deskowanie poziome (ażurowe lub pełne) oraz nakładki i rozpiera rozporami, po czym wykopuje się grunt na całą wysokość wykonanego wykopu, w 
poprzednie rozbiera. W ten sposób kopie się kolejne warstwy gruntu, zabezpiecza ściany wykopu i rozpiera je, aż do uzyskania żądanej głębokości 
wykopu. 

 Do wykopów w gruntach nawodnionych stosuje się ścianki szczelne. Dawniej wykonywano jes z profilowanych desek i bali, obecnie stosuje się prawie 
wyłącznie profile stalowe, zwiane grodzicami. Profile te, dzięki odpowiednio ukształtowanym krawędziom, łączy się ze sobą-wsuwając jeden w drugi-co 
zapewnia szczelność całej obudowy i jednocześnie umożliwia pionowe wbijanie kolejnych elementów ścianki. Elementy o zaostrzonych końcach wbija się 
ręcznie lub mechanicznie w grunt przed rozpoczęciem robót ziemnych, tak aby odciąć przyszły wykop od napływu wody 
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 Technologia zmechanizowanych robót ziemnych 
 

 1.Roboty przygotowawcze 

 rozbiórka istniejącej zabudowy 

 usunięcie lub przełożenie wszystkich napowietrznych linii 
elektroenergetycznych i łącznościowych 

 wycinanie i karczowanie małowartościowej zieleni 

 zabezpieczenie przed zniszczeniem przez maszyny 
robocze te elementy zagospodarowania terenu, które są 
przeznaczone do adaptacji lub wykorzystania w czasie 
budowy 

 zdjęcie warstwy ziemi roślinnej (hamusu) 

 obniżanie lustra wody gruntowej, jeżeli z badań 
geologicznych wynika, że jest położone powyżej dna 
projektowanego wykopu 
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 Wytyczanie robót ziemnych  

 wytyczenie obrysu robót ziemnych w terenie polega na 
oznaczeniu palikami, słupkami i deskami 
charakterystycznych punktów przekroju poprzecznego 
nasypu lub wykopu; tak więc trzeba wyznaczyć i 
następnie utrwalić: położenie osi geometrycznej 
szerokości korony i podstawy, wysokości nasypów, 
głębokości wykopów oraz nachylenie skarp. Dokładność 
wymaganą podczas wytyczania robót ziemnych można 
uzyskać, posługując sie tyczkami, ruletkami, 
węgielnicami, poziomicami i szablonami desek. W 
bardziej skomplikowanych obrysach robót lub gdy jest 
wymagana duża dokładność (np. wykopy pod instalacje) 
konieczne jest tycznie obrysu za pomocą instrumentów 
geodezyjnych 



 2.Wykonywanie wykopów 
 Metoda czołowa 
 Do wykonywania wykopów tą metodą stosuje się 

koparki, które mogą pracować na krawędzi wykopu lub, 
co korzystniejsze, na jego dnie. Sposób ten polega na 
kopaniu  od razu na przewidzianą głębokość i szerokość 
wykopu. Jeżeli szerokość wykopu jest większa niż zasięg 
łyżki koparki, to maszyna musi się przemieszczać w w 
wykopie w kierunku poprzecznym lub kilkakrotnie 
pokonywać długość wykopu, co zmniejsza szybkość i 
sprawność prowadzenia robót. 

 Metoda warstwowa   
 Wykopy szerokie wykonuje się warstwami, gdy urobek 

można przemieszczać na stosunkowo niewielką 
odległość. Wówczas do kopania tym sposobem używa 
się spycharek lub zgarniarek, które przejeżdżają przez 
całą długość lub szerokość wykopu, skrawając grunt 
warstwą grubości kilkunastu centymetrów i odpychając 
urobek na miejsce zwałki. Wielokrotne powtarzanie tej 
operacji pozwala na pogłębienie wykopu do żądanej 
głębokości 



 3.Umacnianie skarp wykopów 

 Wykopy stałe, czyli w przyszłości nie do zasypania, 
muszą mieć skarpy o takim nachyleniu nawet w 
warunkach niekorzystnych zapewni nieosuwanie się 
ziemi do wykopu. 

 Skarpy wykopów tymczasowych, przeznaczonych do 
zasypania po zakończeniu robót, staramy się 
ukształtować tak, aby nadać im możliwie najbardziej 
bezpieczne nachylenie.  

 Umocnienia wykonuje się jako deskowanie ażurowe, 
deskowanie pełne lub ścianki szczelne. W wykopach 
wąskich i długich, zwanych wykopami 
wąskoprzestrzennymi, deskowania sąsiednich ścian 
wykopu rozpiera się między sobą, natomiast w wykopach 
szerokoprzestrzennych deskowania podpiera się lub 
kotwi w gruncie. 

 



 4.Wykonywanie nasypów 
 Do wykonywania nasypów najlepiej nadają się rozkruszone i rozdrobnione skały, grunty kamieniste, żwiry, pospółki i piaski. 
 Nasypy wykonuje się przeważnie warstwami poziomymi lub skośnymi. Wykonywanie nasypu warstwami poziomymi jest najbardziej 

prawidłowe, szczególnie jeśli korona nasypu ma być obciążona, np. drogą lub torowiskiem. Sposób ten polega na nanoszeniu gruntu na 
teren nasypu warstwami poziomymi grubości zależnej od rodzaju sprzętu służącego do nanoszenia. Nanoszenie przez maszynę kolejnej 
warstwy powoduje już wstępne zagęszczenie (ciężarem maszyny) poprzednio ułożonej warstwy, co jest warunkiem zapewniającym 
uzyskanie prawidłowej struktury gruntu w  nasypie. 

 Jeśli nasyp nie będzie po zakończeniu robót obciążony, jego długotrwałe osiadanie jest dopuszczalne, to wykonuje się go warstwami 
skośnymi. Sposób ten, polegający na wysypywaniu nawiezionego gruntu z samochodu od razu na całą wysokość nasypu, jest szybszy i 
łatwiejszy w wykonaniu, ale uniemożliwia prawidłowe, warstwowe zagęszczanie gruntu i  dobór rodzaju gruntu w poszczególnych 
częściach nasypu. 
 

 Umacnianie skarp nasypów 
 Po usypaniu nasypu i jego zagęszczeniu pozostają skarpy w stanie surowym; wymagają one wykończenia, tj. wyprofilowania i wykonania 

nawierzchni zabezpieczającej skarpy przed niszczącym działaniem opadów, wiatru, zadeptywaniem. 
 Profilowanie, czyli ostateczne dokładne ukształtowanie powierzchni nasypu, wykonuje się przeważnie ręcznie, nanosząc i rozprowadzając 

warstw hamusu, jeżeli nasyp ma być obsadzony roślinnością, lub czystego piasku pod umocnienia z kamienia lub betonu. 
 Wybór materiału na umocnienie powierzchni nasypu zależy od nachylenia skarp oraz od tego, jakie czynniki będą na tę powierzchnię 

oddziaływać. Materiał na umocnienie to np. trawa, darnia z łąk, kamienie polne, kamienie ciosane, cegła klinkierowa,płyty betonowe. 
 

 5.Odwadnianie wykopów 
 Najprostszym sposobem odwodnienia terenu, na którym prowadzi się roboty ziemne, jest wykonanie rowów terenowych, zapewniających 

grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych poza rejon objęty robotami.  
 Ponadto należy zapobiegać zdzieraniu wody odpadowej na dnie wykopu. Można temu zapobiec, jeśli na dnie wykopu zostanie wykonana 

sieć rowków o niewielkim spadku w kierunku narożnika wykopu, a powierzchnia dna wykopu-ukształtowana z lekkim pochyleniem w 
kierunku rowków. W narożniku wykopu gdzie następuje odprowadzenie przez rowki wód z dna wykopu, należy wykonać studzienkę 
zbiorczą, z której, zależnie od intensywności opadów, wybiera się wiadrami lub wypompowuje mechanicznie zbierającą się wodę. 
 

 Jeżeli napływ wód gruntowych do wykopu jest bardzo intensywny lub odbywa się przez warstwy o znacznej przepuszczalności, co 
powoduje wypłukiwanie gruntu do wykopu, to trzeba obniżyć lustro wody gruntowej tworząc w rejonie wykopu lej depresyjny i dalej 
prowadzić roboty ziemne w gruncie suchym. 
 

 Za pomocą studni rurowych lub igłofiltrów można obniżyć poziom wody gruntowej do 2 m i utrzymać go przez cały czas wykonania robót 
ziemnych, a następnie budowlanych i izolacyjnych poniżej naturalnego poziomu wody. Należy jednak pamiętać, że z chwilą odłączenia 
pomp poziom wody gruntowej podniesie się ponownie do stanu wyjściwego. Aby temu zapobiec, można-poza obrysem budowanego 
obiektu od strony, z której napływa woda lub też dookoła całej jego podziemnej części-wykonać drenaż. Jest to sieć rurek ceramicznych, 
ułożonych w rowkach wypełnionych żwirem i pospółką, odprowadzających grawitacyjnie wodę gruntową poza teren robót. 
 

 Nie wolno zapominać o konieczności zapewnienia odbioru wody odpompowywanej z wykopu, studni depresyjnych lub napływającej z 
drenażu. Najprościej jest doprowadzić tę wodę do istniejącej w pobliżu sieci kanalizacji deszczowej lub do rowów melioracyjnych albo 
innych powierzchniowych cieków wodnych 
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 4.Wykonywanie nasypów 
 Do wykonywania nasypów najlepiej nadają się 

rozkruszone i rozdrobnione skały, grunty kamieniste, 
żwiry, pospółki i piaski. 

 Nasypy wykonuje się przeważnie warstwami poziomymi 
lub skośnymi. Wykonywanie nasypu warstwami 
poziomymi jest najbardziej prawidłowe, szczególnie jeśli 
korona nasypu ma być obciążona, np. drogą lub 
torowiskiem. Sposób ten polega na nanoszeniu gruntu 
na teren nasypu warstwami poziomymi grubości zależnej 
od rodzaju sprzętu służącego do nanoszenia. Nanoszenie 
przez maszynę kolejnej warstwy powoduje już wstępne 
zagęszczenie (ciężarem maszyny) poprzednio ułożonej 
warstwy, co jest warunkiem zapewniającym uzyskanie 
prawidłowej struktury gruntu w  nasypie. 

 Jeśli nasyp nie będzie po zakończeniu robót obciążony, 
jego długotrwałe osiadanie jest dopuszczalne, to 
wykonuje się go warstwami skośnymi. 
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 5.Odwadnianie wykopów 

 Najprostszym sposobem odwodnienia terenu, na którym 
prowadzi się roboty ziemne, jest wykonanie rowów 
terenowych, zapewniających grawitacyjne 
odprowadzenie wód deszczowych poza rejon objęty 
robotami.  

 Ponadto należy zapobiegać zbieraniu wody opadowej na 
dnie wykopu. Można temu zapobiec, jeśli na dnie 
wykopu zostanie wykonana sieć rowków o niewielkim 
spadku w kierunku narożnika wykopu, a powierzchnia 
dna wykopu-ukształtowana z lekkim pochyleniem w 
kierunku rowków. W narożniku wykopu gdzie następuje 
odprowadzenie przez rowki wód z dna wykopu, należy 
wykonać studzienkę zbiorczą, z której, zależnie od 
intensywności opadów, wybiera się wiadrami lub 
wypompowuje mechanicznie zbierającą się wodę 
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 Dokładność wykonania wykopów. 
 

 Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w dokumentacji 
technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie 
powinny być większe niż: 
 

 - 0,02% - przy spadkach terenu, 
 - 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 
 - 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m, 
 -  5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
 -  15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
 -  5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 
 -  10% - przy nachyleniu skarp. 

 
 Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie powinny być 

większe niż: 
 - 3,0 cm – w gruntach spoistych, 
 - 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 

 
 Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna różnić się od 

projektowanej więcej niż   5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich 
samych szerokościach wykopu i klinów grubości nie większej niż 5,0 cm. 

 Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe 
płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. 

 Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy liczyć od 
wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym  kierunku osi powinna wynosić: 

 - 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m, 
 - 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m. 
 Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.  
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 Dokładność wykonania wykopów. 

 

 - 0,02% - przy spadkach terenu, 

 - 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających, 

 - 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 
40,0 x 40,0 m, 

 

 -  5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod 
fundamenty, 

 -  15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o 
szerokości dna większej niż 1,5 m, 

 

 -  5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o 
szerokości dna poniżej 1,5 m, 

 -  10% - przy nachyleniu skarp. 
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 Minimalne odchylenia rzędnych dna 
wykopu w przypadku układania w 
wykopach rurociągów nie powinny być 
większe niż: 

 

 - 3,0 cm – w gruntach spoistych, 

 

 - 5,0 cm - w gruntach wymagających 
wzmocnienia. 
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 Szerokość wykopu, w którym jest 
przewidziana obudowa (rozparcie ścian 
wykopu), nie powinna różnić się od 
projektowanej więcej niż   5,0 cm, ze 
względu na konieczność wielokrotnego 
stosowania rozpór przy takich samych  

   szerokościach wykopu i klinów grubości 
nie większej niż 5 cm 
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 Minimalna odległość między równocześnie 
wykonywanymi sąsiednimi wykopami, 
którą należy liczyć od wewnętrznych ścian 
tych wykopów, przy zbliżonym  kierunku 
osi powinna wynosić: 

 

 - 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 
m, 

 

 - 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 
do 6,0 m. 
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 Odległość skarp odkładu od krawędzi 
wykopu musi być równa przynajmniej jego 
podwójnej głębokości, lecz nie mniejsza 
niż: 

 

 3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych, 

 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 

 20,0 m przy elementach robót 
zagrożonych nawianiem śniegu. 
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 Odkład gruntów. 
 

 Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu 
pozwalają na magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do 
dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. 

 
 Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas 

ziemnych to, o ile jest to możliwe, powinno się je składować w 
zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego 
wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamiętać, aby: 

 
 odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa 

przynajmniej jego podwójnej głębokości, lecz nie mniejsza niż: 
 3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych, 
 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
 20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu. 

 odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i 
nachyleniu skarp 1:1,5 

 na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej 
wykopu, a przy nachyleniach większych poniżej wykopu, 

 odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
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 Zasypywanie wykopów. 

 

 Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po 
zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie 
wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać 
warstwami grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. 

  Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby 
ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % 
jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz 
budynku nie wolno używać zmarzniętego gruntu. 

  

  Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów 
zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne 
mogące spowodować procesy gnilne. 
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 Podstawowe schematy mechanizacji robót za pomocą maszyn do płaskiego odspajania są następujące: 
 

 a)przy odspajaniu i przemieszczaniu ciężkiego i zwartego gruntu (IV i V kategorii) stosuje się: 
 - na małe odległości do 75m – zrywarkę do wstępnego spulchnienia gruntu, a następnie spycharkę gąsienicową 

do odspojenia i przemieszczenia urobku 
 - przy odległościach 75÷200m – zestaw jest uzupełniany ładowarkami gąsienicowymi lub kołowymi (mogą one 

często pracować bez spycharek) 
 

 b) przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu średniego (III kat.) stosuje się: 
 - na małe odległości do 70m –spycharki gąsienicowe 
 - na dalsze odległości 70÷200m – spycharki gąsienicowe współpracujące z ładowarkami kołowymi, a w trudnych 

warunkach z ładowarkami gąsienicowymi, lub też ładowarki pracujące samodzielnie 
 - na odległości 200÷2000m – zrywarki spulchniające grunt, który następnie odspajają i transportują zgarniarki. W 

przypadku braku wstępnego spulchnienia konieczne jest stosowanie popychaczy zwiększających siłę skrawania 
zgarniarki 
 

 c) przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu lekkiego (I i II kat.) maja zastosowanie: 
 - na odległości do 200m – ładowarki gąsienicowe i kołowe 
 - na odległości 200÷2000m – zgarniarki które same zagęszczają rozścielony urobek 

 
 d) przy formowaniu usypisk i zwałek używa się spycharek i ładowarek kołowych szybkobieżnych mogących szybko 

przemieszczać urobek, a jednocześnie dokonywać jego częściowego zagęszczania; mogą tu być stosowane 
również spycharki i ładowarki gąsienicowe, które pracę tą wykonują jednak wolniej 
 

 e) przy robotach zimowych, gdy grunt zamienia się w zmarzniętą masę lodowo-ziemną, celowe jest stosowanie 
zrywarek, które ułatwiają pracę spycharek i innych maszyn 
 

 f) przy dokładnym profilowaniu i wyrównywaniu dróg i skarp oraz przy rozprowadzaniu kruszywa po powierzchni 
drogowej stosuje się równiarki. Mogą one również mieć zastosowanie przy wyrównywaniu dróg dojazdowych na 
placu budowy oraz usuwania śniegu z drogi. 

 Maszyny do płaskiego odspajania gruntu mechanizują wiele czynności (odspajanie, przesuwanie lub transport, a 
częściowo i zagęszczanie gruntu). Dzięki temu pozwalają na osiągnięcie wyższego poziomu mechanizacji, a 
czasem i kompleksowej mechanizacji wybranego wycinka robót ziemnych. 
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 a)przy odspajaniu i przemieszczaniu 
ciężkiego i zwartego gruntu (IV i V 
kategorii) stosuje się: 

 - na małe odległości do 75m – zrywarkę 
do wstępnego spulchnienia gruntu, a 
następnie spycharkę gąsienicową do 
odspojenia i przemieszczenia urobku 

 - przy odległościach 75÷200m – zestaw 
jest uzupełniany ładowarkami 
gąsienicowymi lub kołowymi (mogą one 
często pracować bez spycharek) 
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 b) przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu 
średniego (III kat.) stosuje się: 

 - na małe odległości do 70m –spycharki 
gąsienicowe 

 - na dalsze odległości 70÷200m – spycharki 
gąsienicowe współpracujące z ładowarkami 
kołowymi, a w trudnych warunkach z 
ładowarkami gąsienicowymi, lub też ładowarki 
pracujące samodzielnie 

 - na odległości 200÷2000m – zrywarki 
spulchniające grunt, który następnie odspajają i 
transportują zgarniarki. W przypadku braku 
wstępnego spulchnienia konieczne jest 
stosowanie popychaczy zwiększających siłę 
skrawania zgarniarki 
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 c) przy odspajaniu i przemieszczaniu 
gruntu lekkiego (I i II kat.) maja 
zastosowanie: 

 

 - na odległości do 200m – ładowarki 
gąsienicowe i kołowe 

 

 - na odległości 200÷2000m – zgarniarki 

które same zagęszczają rozścielony urobek 
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 d) przy formowaniu usypisk i zwałek 

używa się spycharek i ładowarek 

kołowych szybkobieżnych mogących 

szybko przemieszczać urobek, a 

jednocześnie dokonywać jego 

częściowego zagęszczania; mogą tu 

być stosowane również spycharki i 

ładowarki gąsienicowe, które pracę tą 

wykonują jednak wolniej 



WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

e) przy robotach zimowych, 

gdy grunt zamienia się w 

zmarzniętą masę lodowo-

ziemną, celowe jest 

stosowanie zrywarek, które 

ułatwiają pracę spycharek i 

innych maszyn 
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 f) przy dokładnym profilowaniu i wyrównywaniu 
dróg i skarp oraz przy rozprowadzaniu kruszywa 
po powierzchni drogowej stosuje się równiarki. 

 
    Mogą one również mieć zastosowanie przy 

wyrównywaniu dróg dojazdowych na placu 
budowy oraz usuwania śniegu z drogi. 

 
 Maszyny do płaskiego odspajania gruntu 

mechanizują wiele czynności (odspajanie, 
przesuwanie lub transport, a częściowo i 
zagęszczanie gruntu). Dzięki temu pozwalają na 
osiągnięcie wyższego poziomu mechanizacji, a 
czasem i kompleksowej mechanizacji wybranego 
wycinka robót ziemnych. 
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 OD CZEGO ZALEŻY EFEKTYWNOŚĆ ROBÓT 
ZIEMNYCH?  

 1. Od stopnia wykorzystania zdolności 
technicznej maszyn do robót ziemnych (od 
rozwiązań technologicznych) - od doboru metod 
wykonania robót, - przestrzegania technicznych zasad 
działania maszyn, - synchronizacji przerw 
technologicznych z przerwami na naprawę.  

 2. Stopnia wykorzystania czasu przebywania 
maszyn na budowie (minimalizacja przerw w pracy) 
poprzez: - dostosowanie postępu robót ziemnych i 
składu wyposażenia maszynowego do dyrektywnego 
harmonogramu bud. sezonowych war. pracy oraz 
utrzymania dyscypliny pracy, - planowanie bieżących 
napraw maszyn w okresie przerw międzyzmianowych.  

 3. Występowania bądź niewystępowania 
dodatkowych operacji z urobkiem ziemnym 
(przerzuty, składowania).  
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OD CZEGO ZALEŻY    

    EFEKTYWNOŚĆ  

           ROBÓT  

       ZIEMNYCH?  
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1.       

         Od stopnia      

        wykorzystania   

            zdolności    

    technicznej maszyn  

     do robót ziemnych 
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2.  

            Stopnia 

wykorzystania czasu 

przebywania maszyn    

          na budowie 
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3.  

Występowania bądź    

    niewystępowania   

       dodatkowych 

operacji z urobkiem  

            ziemnym 
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 CO SIĘ BIERZE POD UWAGĘ PRZY DOBORZE MASZYN?  
    
 1. Rodzaj (kat. gr.) Maszyny: - spycharki – pracują w gr. kat. IIV, kat. III, IV 

wymagają wcześniejszego spulchnienia gruntu, - zgarniarki, - równiarki – gr. kat. I i 
II nie są przeznaczone do urabiania gr., wykonują one prace dodatkowe, - ładowarki 
- gr. kat. I i II, maszyna pomocnicza, - koparki jednonaczyniowe – gr. 116, dzielą 
się na: przedsiębierne i podsiębierne, kat. pow. 5 wymagają materiałów 
wybuchowych do rozdrabniania. - koparki chwytakowe - gr. 1 - 4 - koparki 
zbierakowe - gr. 15 - koparki mechaniczne - gr. 12. 

   
 2. Odległość transportu. spycharki gąsienicowe – 60m spycharki kołowe – 100m 

Cykl pracy: - czynność skrawania, - czynność przesuwania, - czynność rozcierania, - 
czynność powrotu maszyny do pozycji wyjściowej, 600m – zgarniarki ciągnione, 
1200m – zgarniarki z własnym napędem Koparka + środek transportu > 1200m 

   
 3. Rodzaj i ilość robót oraz stopień ich koncentracji bądź rozproszenia 

terenowego. 
   
 4. Gabaryty przekopów i nasypów oraz rozmiary i konfiguracje wykopów, 

nasypów, i odkładów, Każda maszyna ma pewien zasięg pracy. - pojemność łyżki - 
przejścia maszyny Efektywność robót ziemnych zależy od kosztów, czasu wyk. pracy. 

   
 5. Ciągłość i niezmienność szerokości frontu pracy maszyn. Wyraźnie zależy 

od organizacji pracy, zawsze będą maszyny podstawowe do podstawowych prac 
ziemnych. Prace należy organizować tak, aby byłą równomierna i ciągła.  



  CO SIĘ BIERZE POD  

            UWAGĘ  

     PRZY DOBORZE  

           MASZYN? 



1.Rodzaj i kategoria    

            gruntu, 

  

   warunki geologiczne, 

      

       warunki wodne. 



2.  

 

       Odległość  

       transportu 



3. 

 

 Rodzaj i ilość robót oraz 

stopień ich koncentracji     

        bądź rozproszenia  

            terenowego. 



4.  

     Gabaryty przekopów  

            i nasypów oraz 

    rozmiary i konfiguracje      

      wykopów, nasypów, 

            i odkładów, 



5. 

 

Ciągłość i niezmienność  

           szerokości  

   frontu pracy maszyn. 



 RODZAJE MASZYN.  
  
 1. Maszyny podstawowe. Maszyny do podst. robót decydują o 

efektywności, wydajności i kosztach, jednocześnie decydują o 
zastosowaniu innych maszyn. Maszyny podstawowe np. koparki, 
spycharki zgarniarki.   

 2. Maszyny do robót ziemnych pomocniczych. - zrywarki, - 
pługi, -walce, - ubijarki, - zagęszczarki.   

 3. Maszyny do hydromechanizacji. Maszyny do urabiania gr. i 
ładowania, ale z użyciem wody. Jest ona stosowana tam gdzie jest 
dostęp do wody, wydajność bardzo duża. 

  
 Maszyny o pracy :  
 1. cyklicznej – czynności będą się powtarzały w pewnym cyklu, np. 

skrawanie,   
 2. ciągłej – czynności są wykonywane cały czas, np. koparki 

wielonaczyniowe.  
  Osprzęt. Maszyny zaopatrzone w odpowiedni osprzęt. Wszelkie 

sterowanie odbywa się za pomocą siłowników hydraulicznych.  



 Zasady przedmiarowania robót ziemnych 
 Wykopy ze skarpami. 
  Dna wykopów fundamentowych o ścianach pochyłych 

powinny mieć zawsze wymiary takie same jak rzut ław lub 
stóp fundamentowych, które będą w nich posadowione, 
niezależnie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu (rys. 
6.5). 
 

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych.  
 Wykopy takie wykonuje się do głębokości 1,0 m. Wymiary 

dna wykopów należy przyjmować:  
 równe wymiarom rzutu ław lub stóp fundamentowych, gdy 

ściany fundamentowe wykonuje się bez odeskowania lub gdy 
powierzchnie boczne ścian nie są izolowane - minimalna 
szerokość dna powinna wynosić 0,60 m (rys. 6.6a), 

 równe grubości ściany fundamentowej z dodaniem po 0,60 m 
z każdej strony odeskowanej lub izolowanej, gdy ściany 
fundamentowe (a nie ławy fundamentowe) są wykonywane w 
odeskowaniu lub ich powierzchnie boczne są izolowane, (rys. 
6.6b). ZAŁACZNIK NR 3 RYSUNKI 
 



 Wykopy o ścianach pionowych umocnionych.  
 Przyjmuje się, że wymiary dna wykopów 

umocnionych są równe wymiarom rzutu ław lub stóp 
fundamentowych z dodatkiem po 0,15 m z każdej 
strony wykopu na deskowanie ścian wykopu, gdy 
ściany fundamento-we wykonuje się bez 
odeskowania lub ich powierzchnie nie są izolowane. 
Mini-malna szerokość takiego wykopu powinna 
wynosić 0,90 m (rys. 6.7a). 

 Jeżeli ściany fundamentowe (nie ławy ani stopy) są 
wykonywane w desko-waniu lub są izolowane, 
szerokość dna wykopu umocnionego przyjmuje się 
równą grubości ściany fundamentowej z dodaniem 
po 0,75 m z każdej strony deskowanej lub 
izolowanej, lecz nie mniejszą niż wymiar rzutu ław 
lub stóp fundamentowych z dodaniem 2 x 0,15 m na 
odeskowanie ścian wykopu (rys. 6.7b). 



 Obliczanie objętości wykopów i nasypów 
 Obliczanie kubatury wykopów i nasypów polega na 

wyznaczaniu objętości ich brył składowych.  
 Objętość wykopów pod lawy fundamentowe 

oblicza się jako iloczyn po-wierzchni przekroju 
pionowego F i długości l, która jest obwodem wykopu 
mierzonym wzdłuż osi poszczególnych boków.  

 Wykopy szerokoprzestrzenne 
 Jeśli nie jest wymagana duża dokładność obliczeń, 

można stosować wzór uproszczony: 
 V=0,5 x (F1 + F2) x h 
 Jeżeli jest wymagana duża dokładność obliczeń, objętość 

wykopów (V) oblicza się ze wzoru Simpsona: 
 V=(F1 + F2 + 4F0) x h 
 Wzory na obliczanie objętości wykopów stosuje się też 

do obliczania objętości nasypów 



 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
                               Zawartość projektu: 
 
1.Charakterystyka i warunki realizacji budowy. 
1.1.Informacje ogólne inwestycji. 
1.1.1.Lokalizacja. 
1.1.2.Inwestor. 
1.1.3.Podstawowy zakres robót ziemnych: 
-zdjęcie humusu 
-niwelacja 
-wykop szerokoprzestrzenny 
-obsypanie fundamentów 
1.1.4.Specjalne warunki realizacji robót:ekologiczne,warunki lokalne 

dotryczące dojazdu do placu budowy,zwałki,ukopy etc. 
1.1.5.Wrazliwośc robót na warunki atmosferyczne i oddziaływania 

losowe. 
1.1.7.Forma organizacji realizacji inwestycji. 



 1.2.Warunki topograficzne,geologiczne i hydrogeologiczne terenu 
robót. 
 

 1.2.1.Warunki topograficzne placu budowy i rejonu budowy. 
 1.2.2.Warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu robót. 
-rzędna poziomu posadowienia fundamentów….. 
-grunt………..; kat…………………… 
1.2.3.Usytuowanie najbliższej zwałki i/lub ukopu …….km 
 
1.3.Urządzenie i uzbrojenie placu budowy. 
 
1.3.1.Istniejące,dostepne dla wykonawcy obiekty zagospodarowania 

placu budowy. 
1.3.2.Niezbędne obiekty zagospodarowania placu budowy warunkujące 

rozpoczęcie robót. 
 
1.4.Chrakterystyka zdolności realizacyjnych oraz doświadczeń 

wykonawcy w zakresie realizacji robót. 
1.4.1.Robocizna –R 
1.4.2.Sprzęt - S  



 2.Identyfikacja ilościowa robót ziemnych. 

 2.1.Określenie ilości zdejmowanej ziemi 
roślinnej. 

 2.2.Określenie ilości niwelowanego gruntu. 

 2.3.Określenie objętości wykopu 
szerokoprzestrzennego. 

 2.4.Określenie ilości gruntu do zasypania 
fundamentów. 

 2.5.Bilans mas ziemnych-tabelarycznie 



WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

 3.Koncepcje realizacji poszczególnych 
robót ziemnych oraz wybór rozwiązań 
uznanych za optymalne-min.2 warianty. 

 

 3.1.Koncepcje zdejmowania ziemi 
roslinnej. 

 3.2.Koncepcje niwelacji gruntu. 

 3.3.Koncepcje wykonywania wykopu w 
tym wywiezienie nadmiaru gruntu na 
zwałkę,bądż dowozu ziemi z ukopu. 

 3.4.Koncepcja zaypywania wykopu. 

 3.5.Określenie rozwiązania optymalnego.   



WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH BUDOWNICTWO STUDIA STACJONARNE 

 4.Organizacja technologia prowadzenia 
poszczególnych robót ziemnych. 

 

 Syntetyczne opisy . 

 Schematy graficzne. 

 

 5.Dobór maszyn,określenie wydajności W 
ek i czasu realizacji tr poszczególnych 
robót. 

 

 6.Diagram przebiegu robót ziemnych. 



 DANE DO PROJEKTU: 
 

 GRUBOŚĆ WARSTWY HUMUSU W ….CM 
 POWIERZCHNIA PRAC ZIEMNYCH …..M2 
 WYKOP POD FUNDAMENT WYMIARY….M 
 ODLEGŁOŚC WYWOZU HUMUSU I GRUNTU …..km 
 KATEGORIA GRUNTU……NP. IV 
 CZAS WYKONANIA PRACY: 
DLA ZDJĘCIA HUMUSU….DNI 
DLA WYKONANIA WYKOPU…..DNI 
 
SYSTEMATYKA OPRACOWANIA: 
-OBLICZENIE WIELKOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH HUMUS I WYKOP 
-PRZYJĘCIE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT –DWA WARIANTY 
-USTALENIE MASZYNY WIODĄCEJ 
-OBLICZENIE JEJ WYDAJNOŚCI 
-DOBÓR MASZYN WSPÓŁPRACUJĄCH PRZY POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH 
-DOBRANIE ILOŚCI MASZYN W ZESPOŁACH Z WARUNKU ZADANEGO LIMITU CZASU 
-OBLICZENIE KOSZTU PRACY MASZYN W KAŻDYM WARIANCIE 
-WYBÓR I UZASADNIENIE WARIANTU 
 
PODSTAWY PRAWNE: 
-PRAWO BUDOWLANE I ROZPORZADZENIA 
-WARUNKI TECHNICZNE 
-SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
-WARUNKI BHP 
-DANE TECHNOLOGICZNE 
 



 WARIANT 1 SPYCHARKA,ŁADOWARKA,SAMOCHÓD 
 OBLICZENIE WYDAJNOŚCI PRACY SPYCHARKI spycharka TD-40 E 
 Qe=60 x n x q x Sn x Ss x Sw1 x Sw2 
 q  – pojemność lemeisza 
 Ss - współczynnik spoistości gruntu 
 Sn – współczynnik napełniania lemiesza 
 Sw1 – wsp.organizacji pracy na budowie 
 Sw2 – 0.80 wsp. przy środkach transportu 
           0.87 wsp.przy pracy na odkład 
 n =  60/Tc 
 Tc = czas cyklu pracy spycharki 
 Tc = tst + tzm 
 tst = tzb + tzk + tpo 
 tzm = ls/Vs+lp/Vp+lpw/Vpw 
 tzm – czas zmienny dotyczący skrawania  
 tst – czas wykonania operacji roboczych  
 tzb – czas tracony przy zmianie biegów 5s 
 tzk – czas  zmiany kierunku jazdy  10 s 
 tpo – czas na podnoszenie i opuszczanie lemiesza 10 s 
 ls – droga skrawania 
 Vs – prędkośc jazdy podczas skrawania  8,4 km/h ,2,34 m/s 
 lp – droga przemieszczania urobku 
 Vp- prędkośc jazdy przepychania  9.0km/h 2,5 m/s 
 lpw – droga jazdy powrotnej 
 Vpw – prędkośc jazdy powrotnej  12,4 km/h 3,45 m/s 

 
 Pojemnośc lemiesza: 

 
             2 
 q = l x a   /2 tgw = 18,6 m3 

 
 l-długość lemiesza  4,81 m 
 a – wysokośc lemiesza   2,23 m 
 n ni – wsp.utraty urobku = 1.0 

 
 ls = q/l x hn   =  18.6/4.81/0.25 = 15.5 m 

 
  l – długośc lemiesza 
 q – pojemnośc lemiesza 
 hn – wysokośc skrawanego gruntu   

 
                           Ls (m)               lp(m)        lpw(m) 

 
                             15.5                  22.0          17.6 
                             15.5                   6,5            6,5 
                             15,5                    -             37,5 

 
 Srednie                   15,5 m             14,3 m      20,5 m 

 
 



 OBLICZENIE WYDAJNOŚCI PRACY 
SPYCHARKI spycharka TD-40 E 

 Qe=60 x n x q x Sn x Ss x Sw1 x Sw2 

 q  – pojemność lemiesza 

 Ss - współczynnik spoistości gruntu 

 Sn – współczynnik napełniania lemiesza 

 Sw1 – wsp.organizacji pracy na budowie 

 Sw2 – 0.80 wsp. przy środkach transportu 

           0.87 wsp.przy pracy na odkład 

 n =  60/Tc 

 



 n =  60/Tc 
 Tc = czas cyklu pracy spycharki 
 Tc = tst + tzm 
 tst = tzb + tzk + tpo 
 tzm = ls/Vs+lp/Vp+lpw/Vpw 
 tzm – czas zmienny dotyczący skrawania  
 tst – czas wykonania operacji roboczych  
 tzb – czas tracony przy zmianie biegów 5s 
 tzk – czas  zmiany kierunku jazdy  10 s 
 tpo – czas na podnoszenie i opuszczanie lemiesza 10 s 
 ls – droga skrawania 
 Vs – prędkośc jazdy podczas skrawania  8,4 km/h ,2,34 

m/s 
 lp – droga przemieszczania urobku 
 Vp- prędkośc jazdy przepychania  9.0km/h 2,5 m/s 
 lpw – droga jazdy powrotnej 
 Vpw – prędkośc jazdy powrotnej  12,4 km/h 3,45 m/s 

 



 tzm= 15.5/2.34 + 14.3/2.5 + 20.5/3.45 = 18.28 s = 19 
sek 

 Tc = 25 + 19 = 44 s 
 Qe = 3600/44 x18.6 x1.0 x0.77 x 0.9x 0.87 = 917.50 

m3/h 
 Wielkość robót na jedną zmianę 
 Vr = Qe x t = 917.50 x 8 = 7340 m3 
 t –liczba godzin na jedną zmianę 
 Ilość zmian potrzebnych na wykonanie prac: 
 n = Vw/Vr x nz =7500/7340 x 1 = 1.02 na zmianę 
 Vw- objetość robót ziemnych 
 Vr – objętość robót wykonana przez jedną spycharkę 
 nz – ilość spycharek 
 Vw = 30 000 x  0.25 = 7500 m3 
 Czas pracy  f = Vw/Qe = 7500/917.50 = 8.2 h  

 



 Obliczenie wydajności ładowarki 
 Do załadunku wykorzystano ładowarke kołową  560 E o pojemnośc łyżki q=6,50 m3 
 Qe=3600/Tc x q x Sn x Ss x Sw1 x Sw2 
 Tc – czas pracy ładowarki 
 q  – pojemność łyżki ładowarki 
 Ss - współczynnik trudności odspojenia gruntu 
 Sn – współczynnik napełniania łyżki 
 Sw1 – wsp.organizacji pracy na budowie 
 Sw2 – 0.80 wsp. przy środkach transportu 
           0.87 wsp.przy pracy na odkład 

 
 Tc = czas cyklu pracy ładowarki 
 Tc = tn + tnt + tpw + top + twp + tzb  
 
 tn – czas napełniania   
 tnt – czas manewru   
 tpw – czas podniesienia łyzki 
 top – czas  oprózniania łyzki 
 tmp – czas manewru celem rozpoczęcia kolejnego cyklu 
 tzb – czas zmiany biegów  w czasie całego cylku 

 
 Tc  = 4 + 8 + 5 + 2 +8 + 10 = 37 sek 

 
 Qe = 3600/37 x 6.5 x 0.48 x 0.96 x 0.9 x 0.8 = 209.8 m3/h 

 
 Obliczenie wielkości robót wykonywanych przez 1 ładowarkę 

 
 Vr = Qe x t = 209.8 x 8 = 1678,4  m3 

 
 Ilośc zmian na wykonanie robót 

 
 n = Vw/Vr/ns  = 7500/1678.4 x 1 = 4.47 = 5.0 zmian 

 
 
 



 Określenie liczby środków transportu 
 Przyjeto samochód samowyładowczy o ładowności 32.5 t 
 Pojemność jednostki transportowej  V =15.0 m3 
 Pjt = N/yo x Ss     gamma 
 N – nośność pojazdu 
 yo gamma gęstość gruntu 
 Liczba cykli dla zapełnienia skrzyni pojazdu 
 nc = Pjt/q x Sn  = 15/6.5 x 1= 2.3 =3 cykle 
 q – pojemność łyżki ładowarki 
 Sn – współczynnik napełnienia łyżki 
 Czas załadunku 
 Tz = nc x Tc/Sn = 3 x 37/0.9 x 0.8 =154 s 26 minut = 0,043 h 
 Czas trawania cyklu transportowego 
  Tj= Tz + tw + tpj 
 Tz – czas załadunku 
 tw  - czas wyładunku  -180 s 
 tpj -  czs przejazdu w obu kierunkach 

 
 tpj = l/V śr x k = 3000 /12.5 = 480 s 
 l – odległość wywozu 
 Vśr. – prędkość średnia 45 km/h 
 Tj = 154 + 180 +480 = 814 s = 13.567 min 
 Liczba środków transportu 
 m = Ts/Tz x k = 814/154 x 1.03 = 5,44 = 6 samochodów k-wsp.utrudnienia jazdy 1.03 

 
 Przyjęto : 1 spycharkę,1 ładowarkę ,6 samoch0dów     

 



Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robót ziemnych. 
Zabezpieczenie przed wypadkiem wytyczne: 
1.Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 
2.Należy zabezpieczać balustradami(wys.1.1.m i min.1.0 m od krawędzi wykopu) ,zabezpieczeniami ,światłami ostrzegawczymi, tablicami, ograniczenia liny,tasmy  
3.W przypadkach uzasadnionych stosowac zabezpieczenie pełne przez przykrycie wykopu. 
4.Gdy teren nie może być ogrodzony należy zapewnić stały nadzór i ochronę wykopu. 
5.Wykpy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia niezabezpieczonych można wykonywać do głębokości maks.1.0m w gruntach zwartych jeżeli teren przy wykopie 

nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głebokości wykopu. 
6.Wykopy w ścianach pionowych nieumocnionych o głebokości większej niż 1.0 m ,a mniejszej niż.2.0 m można wykonywac jeżeli pozwlają na to  wyniki badań gruntu i 

dokumentacja geologiczno-inzynierska.  
 Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)  
  

Do robót ziemnych związanych ze wznoszeniem budynku należą między innymi: wykopy wykonywane w celu budowy fundamentów i podziemia, wykopy dla różnego 
rodzaju instalacji.  
Występujące najczęściej zagrożenia to:  

 zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu (notowano ciężkie wypadki nawet w wykopach o głębokości do 1 m - w pochyłym terenie)  
 wpadnięcie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (np. łyżkę koparki), obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcia się  
 spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp. 
  

Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1 m głębokości.  
Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1 m (z wyjątkiem wykopu w skałach zwartych) zapewnia się przez:  

 wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi  
 wykonanie umocnienia pionowych ścian  
  

Wykop ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia ścian przed osuwaniem się gruntu. Pochylenie skarpy zależy od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i 
czasu utrzymania wykopu. Można przyjąć, że bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów średniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kąt 
nachylenia skarpy powinien być nie większy niż kąt stoku naturalnego.  
Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu 
i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 
przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp.  
Powyżej tej głębokości lub w razie niezachowania ww. warunków sposób zabezpieczenia wykopów powinien być określony w dokumentacji technicznej.  
Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:  

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej   trzykrotnej    głębokości   wykopu   należy   wykonać   spadki umożliwiające odpływ wód 
deszczowych od wykopu  

 sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót  
 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów  
 nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza 

klinem odłamu gruntu  
 zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli  
 każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
  

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy 
zapoznać się z dokumentacją techniczną tych robót.  
Na małych budowach, np. budownictwa jednorodzinnego, występuje jedynie dokumentacja ograniczona do projektu technicznego budynku i mapy sytuacyjno-
wysokościowej stanowiącej projekt zagospodarowania działki.  
Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia technicznego, i z decyzją o pozwoleniu na budowę.  
W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty - 
w porozumieniu z gestorem tych urządzeń (np. zakładem energetycznym).  
Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m i prace ziemne prowadzone metodą bezodkrywkową muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
[29].  

 

http://www.mikrofirmabhp.pl/5599.html


 Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych. 
 Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad: 
  prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
  przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie elektrycznych i 

sanitarnych, 
  roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem Kierownika Budowy, 
  w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, 

narzędziami na drewnianych trzonkach, 
 teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze, 
 wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 
 w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć szczelnie balami, 
 wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
 wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 
 do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, 
 deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem 

gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
 deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian, 
 schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, 
 jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, 

przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
 3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku, 
 4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 
 6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m, 
 przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu, 
 koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 
 nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie, 
 samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki,  
 wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 
 niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 
 w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć, 
 odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 
 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 
 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 
 niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że 

obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 
 niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, 
 w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić 

przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu 
likwidacji. 

  gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy 
przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

 w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić 
właściwy urząd konserwatorski, 

 w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i 
uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania. 
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 Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych. 

 Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w przypadkach niezbędnych.  

  Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie 
lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony 
o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

 zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku, 

 grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków transportowych, 

 organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, 

 starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, 

 wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 100C. 

 Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem.  

 W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można zabezpieczyć grunt przed 
zamarznięciem następującymi sposobami: 

 pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: 

 liście i wióry – 25,0 cm, 

 trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm, 

 żużel i miał węglowy – 40,0 cm, 

 suchy popiół – 25,0 cm, 

 maty słomiane – jedna warstwa 

 spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a następnie na głębokość 5 – 10 cm, 

 nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz ług 
posulfitowy. Środki te należy stosować ściśle wg receptur. 

 Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 

 Rozmrażanie gruntu. 

 Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe oraz wgłębne. Rozmrażanie 
powierzchniowe polega na użyciu: 

 ognisk i koksowników, 

 elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w obudowie blaszanej, 

 parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie otwartym, 

 gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 

 elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 12 – 20 mm. 

 Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą: 

 igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych  rur ciągnionych perforowanych o średnicy 12 – 20 mm i długości 
około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów i podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 Mpa, 

 igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o temperaturze 50 – 700C, 

 igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarzniętego gruntu. Sposób ten jest 
niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem.  



 Ogólne zasady określania ilości poszczególnych rodzajów robót w przedmiarze i obmiarze 

 Kosztorysanci dokonujący wyliczenia ilości robót powinni znać technologię produkcji budowlanej, umieć posługiwać się projektową dokumentacją, jak również znać się dobrze na kosztorysowaniu. 
Duże znaczenie w pracy kosztorysanta mają sposoby podliczania ilości robót. 

 Sposoby obliczania poszczególnych rodzajów robót powinny odpowiadać: 

 rysunkom roboczym i tekstowi materiałów w dokumentacji projektowej, 

 założeniom przyjętym w Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

 Sposoby liczenia ilości robót zależą od specyfiki robót. Są jednak niektóre ogólne techniki i zasady wyliczania ilości robót, które można zalecić dla wszystkich przypadków, niezależnie od rodzaju 
robót i sposobu ich wykonania: 

 Formularze  (arkusze) ilości robót powinny być jasne, wygodne do wykorzystania przy przygotowaniu na ich podstawie kosztorysu. Formularze nie powinny być obciążane zbytecznym 
tekstem: powinien on być krótki, lecz wystarczający do tego, żeby można było łatwo stosować ceny jednostkowe. 

 Dla „ułatwienia” sprawdzenia ilości robót należy podawać na formularzach numery rysunków, na podstawie których dokonywano podliczeń, datę ich opracowania, z ewentualnymi 
odnośnikami do typowych rysunków elementów, PN i innych wykorzystywanych materiałów. 

 Elementy i roboty (pozycje kosztorysowe) powinny być ustalone zgodnie z rodzajami elementów i robót, występujących w odpowiednich dla tych robót Katalogach Nakładów 
Rzeczowych. Zgodność ta dotyczy również opisów robót. 

 Kolejność w przedmiarowaniu powinna być taka, aby obliczone uprzednio ilości robót mogły być wykorzystane w dalszych wyliczeniach. 

 Ponieważ przy wykonywaniu kosztorysów korzysta się, z reguły, nie z elementów wyliczeń, lecz ilości wynikowych, dobrze jest, gdy można je łatwo znaleźć wśród licznych danych. 

 Przy układaniu formuł obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywanych wymiarów, podając najpierw wymiar szerokości, później długości (albo zawsze odwrotnie), wysokości 
i wreszcie ewentualnie – ilości. Trzeba unikać długich formuł obliczeniowych. Lepiej napisać kilka krótkich formuł, a następnie dodać wyniki. 

 Należy zachować określony system w zapisach formuł i wymiarów. Przy wykonywaniu wyliczeń należy poruszać się w płaszczyźnie stale zgodnie z ruchem wskazówek zegara (albo 
odwrotnie). 

 Na rysunkach roboczych wszystkie pomieszczenia trzeba odpowiednio ponumerować, najlepiej zaczynając od górnego lewego rogu w prawo. Właściwy sposób numerowania pomieszczeń ma 
istotne znaczenie dla przedmiaru niektórych robót, np. wykończeniowych. 

 Jednostka dokonująca obliczeń ilości robót powinna zapewniać szybkie sprawdzenie wszystkich obliczeń. Fachowe sprawdzenie może w znacznym stopniu wyeliminować błędy. 

 Wymiary liniowe podaje się w metrach z dokładnością do dwóch znaków po przecinku. Tak samo oblicza się powierzchnie i objętości elementów konstrukcyjnych, chyba że szczegółowe 
zasady przedmiarowania są odmienne. Nawet przy wymiarach w liczbach zaokrąglonych podaje się dwa znaki zerowe po przecinku, np. 5,00 lub 6,00. 

 Liczby bez znaków po przecinku oznaczają liczbę sztuk. 

 Na wstępie do przedmiaru trzeba podać podstawowe dane liczbowe, które charakteryzują dany obiekt, jak na przykład, powierzchnię zabudowy i kubaturę. Dobrze jest również, gdy na 
początku przedmiarów podaje się w formie tabelarycznej wymiary tych elementów konstrukcyjnych, które będą powtarzały się w kilku pozycjach. 

 Kosztorysy przy ich wykonaniu, z reguły, dzielone są na rozdziały. Specjalistyczne zadanie umownie jest dzielone na części-elementy konstrukcyjne. Wszystkie roboty, odnoszące się do jednego 
elementu konstrukcyjnego, są grupowane w tym samym rozdziale kosztorysu (roboty wykończeniowe-wewnętrzne i zewnętrzne są rozpatrywane jako samodzielne elementy konstrukcyjne). 

 Roboty ziemne 

 Roboty ziemne, ze względu na ich charakter i specyfikę przedmiarowania, można podzielić na dwie podstawowe grupy: 

 roboty ziemne właściwe albo zasadnicze oraz 

 roboty ziemne pomocnicze. 

 Do pierwszej grupy, robót właściwych, zalicza się te roboty, które zasadniczo zmieniają ukształtowanie terenu zgodnie z projektem. W wyniku tych prac powstają zagłębienia nazywane wykopami 
lub przekopami oraz miejscowe wzniesienia lub podwyższenia terenu, nazywane nasypami albo odkładkami, nazywane też kubaturowymi. 

 Na roboty ziemne pierwszej grupy składają się następujące trzy podstawowe czynności: 

 odspojenie i załadowanie gruntu, 

 przerzucenie lub przewiezienie gruntu, 

 wbudowanie gruntu w nasyp lub odkład po zrzuceniu, przewiezieniu lub wyładowaniu. 

 Roboty ziemne kubaturowe oblicza się w m3 gruntu rodzimego w wykopie lub przekopie, a niekiedy dla wykopów rowów w mb rowu o zadanym i określonym przekroju. 

 W robotach ziemnych kubaturowych ze względu na odmienne zasady przedmiarowania rozróżnia się dwa rodzaje: 

 roboty ziemne o charakterze stałym, np. nasypy kolejowe, zapory ziemne, rowy melioracyjne, wały ochronne oraz inne roboty ziemne, w wyniku których powstaje stała zmiana w pierwotnym 
ukształtowaniu terenu, 

 roboty ziemne o charakterze tymczasowym, np. wykopy fundamentowe, rowy rurociągów, kabli oraz inne wykopy, które nie zmieniają istotnie pierwotnego ukształtowania terenu. 

 Do drugiej podstawowej grupy robót ziemnych zalicza się wszystkie inne roboty, a mianowicie: roboty przygotowawcze i pomocnicze oraz wykończeniowe, jak np.: karczowanie drzew, zagajników i 
krzaków; roboty pomiarowe i przygotowanie terenu do robót ziemnych; deskowanie wykopów; czasowe drogi kołowe; umacnianie skarp przekopów i nasypów oraz dna i skarp rowów lub kanałów; 
odwodnienie wykopów. 

 Wszystkie podane wyżej roboty w zależności od ich rodzaju odmierza się w jednostkach miary podanych w poszczególnych rozdziałach i tablicach KNR nr 2-01. 

 Roboty ziemne występują w określonym stopniu prawie we wszystkich rodzajach budownictwa lądowego i wodno-inżynieryjnego jako roboty pomocnicze lub towarzyszące, a tylko niekiedy mają 
miejsce jako roboty podstawowe. 

 Przedmiarowanie poszczególnych rodzajów robót ziemnych zależy od szeregu czynników odnoszących się do właściwości gruntów, warunków lokalnych zależnych od umiejscowienia obiektu oraz 
technologii robót. 

 Dalej zostaną omówione dokładniej te czynniki, które mają decydujący wpływ na przedmiarowanie poszczególnych rodzajów robót ziemnych. 



 Ogólne zasady określania ilości poszczególnych rodzajów robót w przedmiarze i 
obmiarze 

 Kosztorysanci dokonujący wyliczenia ilości robót powinni znać technologię produkcji 
budowlanej, umieć posługiwać się projektową dokumentacją, jak również znać się 
dobrze na kosztorysowaniu. Duże znaczenie w pracy kosztorysanta mają sposoby podliczania 
ilości robót. 

 Sposoby obliczania poszczególnych rodzajów robót powinny odpowiadać: 
 rysunkom roboczym i tekstowi materiałów w dokumentacji projektowej, 
 założeniom przyjętym w Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
 Sposoby liczenia ilości robót zależą od specyfiki robót. Są jednak niektóre ogólne techniki i zasady 

wyliczania ilości robót, które można zalecić dla wszystkich przypadków, niezależnie od rodzaju 
robót i sposobu ich wykonania: 
 Formularze  (arkusze) ilości robót powinny być jasne, wygodne do wykorzystania przy przygotowaniu 

na ich podstawie kosztorysu. Formularze nie powinny być obciążane zbytecznym tekstem: powinien on być 
krótki, lecz wystarczający do tego, żeby można było łatwo stosować ceny jednostkowe. 

 Dla „ułatwienia” sprawdzenia ilości robót należy podawać na formularzach numery rysunków, na 
podstawie których dokonywano podliczeń, datę ich opracowania, z ewentualnymi odnośnikami do typowych 
rysunków elementów, PN i innych wykorzystywanych materiałów. 

 Elementy i roboty (pozycje kosztorysowe) powinny być ustalone zgodnie z rodzajami 
elementów i robót, występujących w odpowiednich dla tych robót Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
Zgodność ta dotyczy również opisów robót. 

 Kolejność w przedmiarowaniu powinna być taka, aby obliczone uprzednio ilości robót mogły być 
wykorzystane w dalszych wyliczeniach. 

 Ponieważ przy wykonywaniu kosztorysów korzysta się, z reguły, nie z elementów wyliczeń, 
lecz ilości wynikowych, dobrze jest, gdy można je łatwo znaleźć wśród licznych danych. 

 Przy układaniu formuł obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywanych 
wymiarów, podając najpierw wymiar szerokości, później długości (albo zawsze odwrotnie), wysokości i 
wreszcie ewentualnie – ilości. Trzeba unikać długich formuł obliczeniowych. Lepiej napisać kilka krótkich 
formuł, a następnie dodać wyniki. 

 Należy zachować określony system w zapisach formuł i wymiarów. Przy wykonywaniu wyliczeń 
należy poruszać się w płaszczyźnie stale zgodnie z ruchem wskazówek zegara (albo odwrotnie). 

 



 Jednostka dokonująca obliczeń ilości robót powinna 
zapewniać szybkie sprawdzenie wszystkich obliczeń. 
Fachowe sprawdzenie może w znacznym stopniu wyeliminować 
błędy. 

 Wymiary liniowe podaje się w metrach z dokładnością do 
dwóch znaków po przecinku. Tak samo oblicza się 
powierzchnie i objętości elementów konstrukcyjnych, chyba że 
szczegółowe zasady przedmiarowania są odmienne. Nawet przy 
wymiarach w liczbach zaokrąglonych podaje się dwa znaki 
zerowe po przecinku, np. 5,00 lub 6,00. 

 Liczby bez znaków po przecinku oznaczają liczbę sztuk. 
 Na wstępie do przedmiaru trzeba podać podstawowe 

dane liczbowe, które charakteryzują dany obiekt, jak na 
przykład, powierzchnię zabudowy i kubaturę. Dobrze jest 
również, gdy na początku przedmiarów podaje się w formie 
tabelarycznej wymiary tych elementów konstrukcyjnych, które 
będą powtarzały się w kilku pozycjach. 
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A0. 

B0. 

 

Podaj bezpieczną odległość skarp odkładu 
od krawędzi wykopu. 



 

 

 

 A.1.PODAJ WZÓR UPROSZCZONY DO 
OBLICZANIA MAS ZIEMNYCH W WYKOPIE 
SZEROKOPRZESTRZENNYM. 

 

 B.1.PODAJ WZÓR SIMPSONA DO OBLICZNIA 
MAS ZIEMNYCH W WYKOPIE 
SZEROKOPRZESTRZENNYM. 

 

 CZAS:    3 MINUTY 



 A.2.PODAJ JAK PRZYJMUJE SIĘ WYMIARY DNA 
WYKOPU  DLA WYKOPÓW O ŚCIANACH 
UMOCNIONYCH. 
 
 

 B.2.PODAJ JAK PRZYJMUJE SIĘ WYMIARY DNA 
WYKOPU DLA WYKOPÓW O ŚCIANACH 
NIEUMOCNIONYCH. 
 

 CZAS : 3 MINUTY 



 A.3.DO JAKIEJ GŁĘBOKOŚCI MOŻNA 
WYKONYWAĆ WYKOPY O ŚCIANACH 
PIONOWYCH NIEUMOCNIONYCH. 

 

 

 B.3. PODAJ NAJPROSTSZY SPOSÓB 
ODWADNIANIA WYKOPÓW. 

 

 

 CZAS: 1 MINUTA  



 A.4.PODAJ PODSTAWOWE PARAMETRY 
OKREŚLAJĄCE WYDAJNOŚĆ SPYCHARKI. 

 

 

 B.4.PODAJ PODSTAWOWE PARAMETRY 
OKREŚLAJĄCE WYDAJNOŚĆ ŁADOWARKI. 

 

 

 CZAS: 2 MINUTY 

 



 A5.NA PODSTAWIE JAKICH KRYTERIÓW 
DOKONUJEMY KLASYFIKACJI GRUNTÓW 
W ROBOTACH ZIEMNYCH ? 

 

 B5.PODAJ ILOŚC I RODZAJ KATEGORII 
GRUNTÓW. 



 A6.CO TO JEST SKARAWANIE? 

 

 

 B6.OD CZEGO ZALEZY OPÓR 
SKRAWANIA? 

 



 A7.OD CZEGO ZALEŻY EFEKTYWNOŚC 
ROBÓT ZIEMNYCH ? 

 

 

 B7.CO SIĘ BIERZE POD UWAGĘ PRZY 
DOBORZE MASZYN ? 



 A8.PODAJ RODZAJE MASZYN 
STOSOWANYCH W ROBOTACH 
ZIEMNYCH. 

 

 

 

 B8.DO CZEGO SŁUŻĄ SPYCHARKI ? 

 



 A9.JAKIE SĄ ZADANIA SPYCHARKI ? 

 

 

 

 B9.JAKIE JEST ZASTOSOWANIE 
ZGARNIAREK ? 



 A10.PODAJ DEFINICJĘ ROBÓT 
ZIEMNYCH. 

 

 

 

 B10.NA CZYM POLEGAJĄ ROBOTY 



 A11.DO CZEGO SŁUŻĄ KOPARKI ? 

 

 

 

 

 B11.DO CZEGO SŁUŻĄ ZGARNIARKI ? 



 A12.DO CZEGO SŁUŻĄ ZRYWARKI ? 

 

 

 

 

 B12.OD CZEGO ZALEZY WYDAJNOŚĆ 
KOPARKI ? 

 



 A13.OD CZEGO ZALEŻY WYDAJNOŚĆ 
SPYCHARKII ? 

 

 

 

 

 B13.OD CZEGO ZALEŻY WYDAJNOŚĆ 
ZGARNIARKI ? 



 A14.NA CZYM POLEGAJĄ ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE ? 

 

 

 

 B14.Z JAKĄ DOKŁADNOŚCIĄ WYKONUJE 
SIĘ WYKOPY SZEROKOPRZESTRZENNE ? 



 A15.Z JAKĄ DOKŁADNOŚCIĄ WYKONUJE 
SIĘ WYKOPY LINIOWE ? 

 

 

 

 

 B15.Z JAKĄ DOKŁADNOŚCIĄ WYKONUJE 
SIĘ ROBOTY POWIERZCHNIOWE ? 



 A16.OD CZEGO ZALEZY WYDAJNOŚC 
ŁADOWARKI ? 

 

 

 

 

 B16.WYMIEŃ RODZAJE ŁADOWAREK. 



 A17.PODAJ RODZAJE KOPAREK 
WG.KRYTERIUM RODZAJU WYPOSAŻENIA 
. 

 

 

 

 

 B17.DO CZEGO SŁUŻA MASZYNY DO 
HYDROMECHANIZACJI ? 



 

A18.WYMIEŃ METODY WYKONYWANIA 
NASYPÓW. 

 

 

 

B18.WYMIEŃ METODY WYKONYWANIA 
WYKOPÓW  

 



 A19.WYMIEŃ RODZAJE KOPAREK 
WG.KRYTERIUM NAPĘDU. 

 

 

 

 

 B19. WYMIEŃ ZALETY I WADY KOPARKI 
PRZEDSIĘBIERNEJ. 



 A20.CO TO JEST SPULCHNIENIE GRUNTU 
? 

 

 

 

 

 B20.OD CZEGO ZALEZY WIELKOŚC 
SPULCHNIENIA ? 



 A21.NA CZYM POLEGA METODA 
DYNAMICZNEGO WZMACNIANIA 
PODŁOŻA GRUNTOWEGO ? 

 

 

 

 B21.NA CZYM POLEGA METODA 
WGŁEBNA WZMACNIANIA PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO ? 



 A22.NA CZYM POLEGA STABILIZACJA  
GRUNTU ? 

 

 

 

 

 B22.NA CZY POLEGA INIEKCJA 
STRUMIENIOWA PRZY WZMACNIANU 
GRUNTU ? 



 A23.NA ILE KATEGORII 
SKLASYFIKOWANO GRUNTY BUDOWLANE 
? 

 

 

 

 

 B23 PODAJ PODSTAWOE METODY 
ODWADNIANIA WYKOPÓW. 



 A24.PODAJ PODSTAWOWE METODY 
ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW O 
ŚCIANACH PIONOWYCH. 

 

 

 

 

 B24.CO TO SĄ ŚCIANKI LARSENA ? 



 A25.CO TO SĄ ŚCIANKI BERLIŃSKIE ? 

 

 

 

 B25.PODAJ SPOSOBY ZABEZPIECZANIA 
SKARP. 



 A26.PODAJ MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ 
MIĘDZY RÓWNOCZESNIE 
WYKONYWANYMI SĄSIEDNIMI 
WYKOPAMI PRZY WYKOPIE O 
GŁĘBOKOŚCI DO 4.0 M 

 

 B26 PODAJ MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ 
MIĘDZY RÓWNOCZESNIE 
WYKONYWANYMI SĄSIEDNIMI 
WYKOPAMI PRZY WYKOPIE O 
GŁĘBOKOŚCI OD 4.0 – 6.0 M. 



 A27.JAKIE POWINNY BYĆ ODLEGŁOŚCI 
WYKOPÓW  MIĘDZY RÓWNOCZESNIE 
WYKONYWANYMI SĄSIEDNIMI 
WYKOPAMI PRZY WYKOPIE O 
GŁĘBOKOŚCI POWYŻEJ  6.0 M 

 

 

 B27.CO NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED 
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA 
ROBÓR ZIEMNYCH ? 



 A28.Z JAKIMI SPADKAMI  NALEŻY 
WYKONAĆ DNO WYKOPU W 
PROCENTACH ? 

 

 

 B28.PODAJ WYMIAR MINIMALNEJ 
PRZESTRZENI ROBOCZEJ W WYKOPACH 
OBUDOWANYCH 



 A29. PODAJ WYMIAR MINIMALNEJ 
PRZESTRZENI ROBOCZEJ W WYKOPACH 
OBUDOWANYCH W PRZYPADKU 
WYKONYWANIA IZOLACJI 
PRZECIWWILGOCIOWYCH PIONOWYCH 
NA ŚCIANACH KONSTRUKCJI?. 

 

 

 B29.CZY SCIANY WYKOPÓW MOGĄ BYĆ 
PODKOPYWANE ????? 



 A30.PRZY JAKIEJ GŁĘBOKOŚCI WYKOPY 
NALEŻY WYKONYWAC PIĘTRAMI ? 

 

 

 

 B30.CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU 
TZW.PRZEKOPANIA WYKOPU 



 A31.CO NALEŻY ZROBIC W PRZYPADKU 
DOPUSZCZENIA DO ZALANIA DNA 
WYKOPU ? 

 

 

 B31.CZY WOLNO SKŁADOWAC GRUNT 
BEZPOŚREDNIO PRZY WYKONYWANYM 
WYKOPIE W PRZYPADKU WYKOPU 
OBUDOWANEGO? 










































































































