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1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.
2.Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu
prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może
być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór.
3.Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne,
Kierownik Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót.
4.Bezpieczną odległość Projektant ,Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z
właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
5.Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką
zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas
wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.
6.W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i
umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji
podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się
ręcznie.
7.W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z
deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na
wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną
przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady
takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze.
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami
bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający
wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót
można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi
wykopu.
8.Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą
być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologicznoinżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach
zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie
zimowym jest zabronione.
9.Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,
włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia
roboczego gruntem,
przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny
stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy,
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie
wzmocniona.
10.W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy:
w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej
trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód
opadowych w kierunku od wykopu;
likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;
sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
11.W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli
wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście
(wejście) do wykopu.
Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w
terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy
powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina
naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest
zabronione nawet w czasie postoju.
12.Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z
transportem urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej
górnej krawędzi.

13.Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od
dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m;
w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
14.Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi
metodami:
mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu,
ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków
wydobywczych następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe
mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych , wyciągów skipowych, lekkich
żurawi itp.
ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą
narzędzi,
w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na
odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu
strumienia wody pod odpowiednim ciśnieniem.
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości
robót i warunków, w jakich mają być prowadzone.
15.Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w
projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków
technicznych:
przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub
instalacje podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej
rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub
montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków
atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn
budowlanych, spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego
przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np.
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów do
wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność.
Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko
wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp,
zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania
warunków atmosferycznych,

Do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów,
odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem
rzecznym, przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie
przekraczającej 20 cm- przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu
mechanicznym,
nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,
16.Nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i
obciążenia naziomu,nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami
przy głębokościach:
h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach,
przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z
darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich innych elementów gliniastych),
zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży grunt,
starannie go zagęszczając,
należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży
koszt tych prac.

