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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D‐02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania
„PRZEBUDOWA WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO PRZY ŻŁOBKU NR 3 PRZY UL. ANIELEWICZA Z WJAZDEM OD UL.
CHOJNOWSKIEJ”
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna ‐ budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2.Głębokość wykopu ‐ różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3.Grunt nieskalisty ‐ każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty
1.4.4.Grunt skalisty ‐ grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia
1.4.5.Korpus drogowy ‐ nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów
1.4.6.Odkład ‐ miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową
1.4.7. Wskaźnik odkształcenia podłoża ‐ wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
E
I0  2
E1
gdzie:
E1 ‐ moduł odkształcenia podłoża obliczony w pierwotnym cyklu obciążenia statycznego wg normy PN‐S‐
02205:1998 (zał B),
E2 ‐ moduł odkształcenia podłoża obliczony we wtórnym cyklu obciążenia statycznego wg normy PN‐S‐
02205:1998 (zał B).
1.4.8. Wskaźnik różnoziarnistości ‐ wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona
wg wzoru:
d
U  60
d 10
gdzie:
d60 ‐ średnica zastępcza oczka sita, poniżej której w gruncie zawarte jest 60% masy, (mm),
d10 ‐ średnica zastępcza oczka sita, poniżej której w gruncie zawarte jest 10% masy, (mm).
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu ‐ wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
Is 

d
 ds

gdzie:

d ‐ gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z PN‐B‐04481:1988, (g/cm3),

ds. ‐ maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN‐B‐
04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (g/cm3).
1.4.10. Wykop płytki ‐ wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.11. Wykop średni ‐ wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.12. Wykop głęboki ‐ wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB D‐M‐00.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować
się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże
doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową.
Badanie określające grupę nośności określa Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni. W skład powyższych
badań wchodzą:
− Rozpoznanie warunków wodnych
− Określenie stopnia wysadzinowości gruntu na podstawie opisu makroskopowego, analizy
granulometrycznej, oznaczenia wskaźnika piaskowego (WP wg normy PN‐EN 933‐8:2001) i kapilarności
biernej (Hkb wg normy PN‐B‐04493:1960) (tablica nr 6 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni)
− Dla gruntów wątpliwych i wysadzinowych jako dodatkowe stosuje się badanie wskaźnika nośności CBR
wg PN‐S‐ 02205:1998 (zał A) po 4 dobach nasycenia wodą (tablica nr 7 Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni)
Jeżeli ocena grup nośności uzyskana na podstawie badań różnymi metodami są rozbieżne, to przyjmuje się
wynik najmniej korzystny
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SSTWiORB D‐M‐00.00.00 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SSTWiORB D‐M‐00.00.00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SSTWiORB D‐M‐00.00.00 pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inżyniera/Kierownika projektu.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkład. O ile Inżynier/Kierownik projektu dopuści czasowe składowanie odspojonych
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) określonego wg BN‐77/8931‐12 oraz minimalnej
wartości wtórnego modułu odkształcenia podłoża wg normy PN‐S‐02205:1998 (zał B)., podanych w tablicy 1.

Dla badania wskaźnika zagęszczenia wg BN‐77/8931‐12 dopuszcza się użycie wszystkich metod określonych w
normie
Alternatywną metodą sprawdzenia zagęszczenia gruntu jest wyznaczenia wskaźnika odkształcenia Io =E2/E1 wg
załącznika B normy PN‐S‐02205:1998. Grunt uważa się za dobrze zagęszczony, gdy wskaźnik odkształcenia nie
przekracza 2,2. Metodę tę należy stosować przy głębokościach większych niż 0,2 m

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych
Minimalna wartość E2 [MPa]
Strefa
Minimalna
korpusu
wartość Is
Górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych

1,00

60 MPadla gruntów spoistych
80 MPa dla gruntów spoistych
45 MPadla gruntów spoistych
60 MPa dla gruntów spoistych

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
Za zgodą Inżyniera/kierownika projektu dopuszcza się prowadzenie badańprzy zastosowaniu metod
alternatywnych – w szczególności lekkiej płyty dynamicznej ZFG‐02 lub lekkiej sondy wbijanej SD‐10 zgodnie z
Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Część 2 Załącznik, Warszawa 1998.
Korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi przy pomocy metod alternatywnych, a wymaganiami niniejszej SST
należy dokonać zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń alternatywnych
Podczas zagęszczania gruntu wilgotność naturalna gruntu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej o
±2% dla gruntów niespoistych i od 0 do ‐2% dla gruntów mało i średnio spoistych. Pomiaru wilgotności
naturalnej gruntu należy dokonać w oparciu o normę PKN‐CEN ISO/TS 17892‐1
W przypadku przekroczenia wymaganej wilgotności należy odczekać do naturalnego osuszenia gruntu, bądź
zastosować inne środki zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie
gruntów rodzimych, należy podjąć środki dla ulepszenia gruntu w wykopie, umożliwiające uzyskanie
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. Możliwe do zastosowania
środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu oraz
Projektantowi
5.3. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm.
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i ‐3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy
pomiarze łatą 3‐metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.4. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.5. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy
niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w dreny. Wody opadowe i gruntowe należy
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą
różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm.
5.6. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D‐M=00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp. Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1
Pomiar szerokości korpusu ziemnego
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 200 m na

2
3
4
5
6
7
8
9

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100
m co 50 m na łukach o R  100 m
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu oraz w miejscach, które budzą wątpliwości
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar spadku podłużnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu
punktach wątpliwych
Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz
nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
Badanie nośności podłoża
Moduł odkształcenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie
rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
Pomiar szerokości dna rowów

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż ‐3 cm lub +1
cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3‐metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3‐metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż ‐3
cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie i nośność gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN‐77/8931‐12 powinien być zgodny z pkt 5.2. W przypadku
gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0,
zgodnie z normą PN‐S‐02205:1998.
Modułu odkształcenia podłoża należy określić wg normy PN‐S‐02205:1998 (zał B). Wtórny moduł odkształcenia
nie powinien być niższy, niż określono w tablicy 1
Za zgodą Inżyniera/kierownika projektu dopuszcza się prowadzenie badań przy zastosowaniu metod
alternatywnych – w szczególności lekkiej płyty dynamicznej ZFG‐02 lub lekkiej sondy wbijanej SD‐10 zgodnie z
Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Część 2 Załącznik, Warszawa 1998.
Korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi przy pomocy metod alternatywnych, a wymaganiami niniejszej SST
należy dokonać zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń alternatywnych
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB D‐M‐00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D‐M‐00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami
Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiORB D‐M‐00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
 ewentualne koszty utylizacji
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
 rozplantowanie urobku na odkładzie,
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
 rekultywację terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4

PN‐B‐04481:1988
PN‐B‐04493:1960
PN‐S‐02205:1998
PN‐EN 933‐8:2001

5.

BN‐77/8931‐12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8 Ocena zawartości drobnych cząstek
– Badanie wskaźnika piaskowego
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
6. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997

